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Sammanfattning 
 

En förstudie av produktionen på ett företag gjordes med syfte att kartlägga produktionen på 
pastöriseringsavdelningen och därefter skapa ett förbättringsförslag. Målet med projektet är att 
arbeta fram två förbättringsförslag på åtgärder för att minska slöseriet på pastöriseringsavdelningen, 
ta fram en standard avseende arbetssättet i pastöriseringsavdelningen och jämföra det nya 
arbetssättet med det tidigare samt att ta fram ett förbättringsförslag avseende arbetssättet i 
orderhanteringen. Projektet är ett examensarbete på trettio högskolepoäng och skrivs på Högskolan i 
Skövde vårterminen 2016 för institutionen för ingenjörsvetenskap med inriktning automatisering och 
ledarskap. Författarna av denna rapport fick uppdraget från Dava foods i Skara. Projektet gjordes för 
att utveckla den befintliga produktionsprocessen. En värdeflödesanalys genomfördes för att se hur 
mycket tid av produktionen som utnyttjas. Det som störde produktionen var väntan som uppstod 
mellan de olika processerna i produktionskedjan. Enligt de teorier som studerades såsom Lean 
production är väntan ett slöseri. Med enkla metoder som tillämpning av dragande system, 
mellanlager till pacemaker-stationen och användningen av det föreslagna reservationsprogrammet 
skulle slöseriet kunna minskas. Effekten av detta skulle bli att operatören får mer tid att planera 
produktionen och att maskinerna kan utnyttjas bättre. 

Pastörerna är tillgängliga för produktionen under hela arbetstiden och för att använda den tiden 
maximalt krävs det standarder så att alla operatörer använder samma reservationsprogram. 
Resultatet blir ett jämnt och stabilt flöde samt en mer effektiv resursanvändning. 
Kravspecifikationerna i projektet har varit en bas för lösningar och förbättringsförslag. En pilotstudie 
utfördes för utvärderingsskedet.  

Detta projekt resulterade i ett förslag till en omorganisering i produktionsupplägget när det gäller 
orderhanteringen samt ett omstrukturerat mellanlager för att skapa ett kontinuerligt flöde genom en 
station som innebär en flaskhals för produktionen. Den nya Excelfil som skapades av författarna kan 
resultera i en tidsreducering och en minskad arbetsbörda för orderavdelningen. Denna lösning ska 
bidra till minskat tidsslöseri i form av onödiga rörelser. Ett förslag på tillämpning av 5S kan, om det 
implementeras, resultera i ökad ordning och reda på pastöriseringsavdelningen, en förutsättning för 
att stödja produktionens process.  
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Abstract 
 

A preliminary study of the production of one company, with a view to identify production 
pasteurization department and then create an improvement proposal. The goal of the project is to 
develop two improvement suggestions for measures to reduce wastage of pasteurization 
department, develop a standard regarding the working method of pasteurizing department and 
compare the new method with the former and develop an improvement suggestion concerning the 
operation of the order process, or any type of modification of the existing Excel file. The project is a 
thesis of thirty credits and elaborated/written at the University of Skovde, spring 2016, for the 
Department of Engineering with specialization automation and management. The authors of this 
report was commissioned by Dava foods in Skara. The project was made to develop the existing 
production process. A value stream analysis was conducted to see how much time was needed for 
the production. The disrupted production was waiting that arose between the various processes in 
the production chain. According to their theories, such as Lean production is awaiting a waste. With 
simple methods that application of hauling systems, from inventory to the pacemaker station and 
the use of the proposed reservation program would waste are to be reduced. The effect of this 
would be that the operator will have more time to plan production and the machines can be better 
utilized. The pastors are available for production during the working hours and to use the maximum 
time required standards so that all operators use the same reservation programs. The result is a 
smooth and stable flow and a more efficient use of resources. The specifications of the project has 
been a base for solutions and improvements. A pilot study was conducted to evaluate stage. This 
project resulted in a proposal for a reorganization of the production structure in terms of order 
processing as well as a restructured between the layers to create a continuous flow through a station 
in which a bottleneck for production. The new Excel file created by the authors may result in a 
reduction of time and a relief order department. This solution will help reduce the time wasted in the 
form of unnecessary movements. A proposal on the implementation of 5S can, if implemented, 
result in the track of the pasteurization department, a prerequisite to support the production 
process. 
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Förord 
 

Denna rapport är utförd på uppdrag av Dava foods som hanterar ägg och äggprodukter inom detalj- 
och storkökshandel. En stor del av tiden för detta arbete har tillbringats på produktionsgolvet hos 
företaget för att samla in fakta och data från de mätningar som gjordes i form av takt- och cykeltid, 
frekvensstudier och tidsstudier. Produktionspersonalen och orderpersonalen har ställt upp med god 
hjälp för detta.  

Dava foods personal har vidare hjälpt till med att ta fram de hjälpmedel som behövdes för att arbeta 
vidare med studien.  Huvudkontaktperson har varit Fredrik Ström som är produktionschef på 
företaget. 

Ett tack till handledaren Victor Hedén som har stöttat arbetet från planeringen till projektets slut. 
Stödet vi fick av handledaren, bland annat genom åtskilliga diskussioner, har varit till stor nytta för 
studien. 
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1 Inledning 
I inledningen tas första företagsbeskrivning upp samt vad projektet innehåller och handlar om. 

1.1 Företagsbeskrivning 
Dava Foods AB i Skara hanterar ägg och äggprodukter och vänder sig till stora och medelstora företag 
samt säljer till en del länder i norra Europa. Företaget omsätter 1,16 mdkr (sek).  

Företagets vision är att komma ut på den globala marknaden. Dava investerar därför i uppköp av 
andra företag. År 2014 köptes 50 % av aktierna på Munakunta, ett stort företag inom detta område i 
Finland. Ett syfte med uppköpet är att ge företaget djupare rötter inom såväl lantbruk som 
livsmedelsindustri i Norden.  

1.2 Bakgrund 
Dava Foods levererarar färdigpastöriserade äggprodukter samt hanterar ägg och äggprodukter som 
kan komma från 3 olika ursprungsländer. En kundorder kan innebära krav på ursprungsland för 
råvaran. 

Produktionen börjar med äggknäckning. Vitorna skickas till en pastöriseringstank, gulorna skickas till 
en annan och en tredje pastöriseringstank kan innehålla en blandning av äggvita och äggula. 
Pastöriseringstankarna har olika omställningstider beroende på produkten som tillverkas. Från dessa 
tre tankar fyller packningsavdelningen dunkar eller påsar enligt orderbehovet. Operatören styr själv 
hela processen, det saknas standarder och alla fyra operatörer arbetar på sitt eget sätt. Företaget 
anser att pastöriseringsavdelningens utnyttjandegrad är för låg. Företaget saknar aktuella data över 
bl.a. produktion, utnyttjande och svinn och därför behövs en nulägesanalys för att få en klar bild av 
nuläget göras.  Till hjälp för att hantera kundordern i pastöriseringsavdelningen har operatören 
endast en enkel Excelfil. 

1.3 Uppgiftsbeskrivning 
Uppgiften är att göra en kartläggning samt analys av pastöriseringsavdelningen för att ge 
förbättringsförslag genom att: 

- Arbeta fram två förslag på åtgärder för att minska slöserier på pastöriseringsavdelningen. 
- Ta fram en standard avseende arbetssättet i pastöriseringsavdelningen och jämföra det nya 

arbetssättet med det tidigare. 
- Ta fram ett förbättringsförslag avseende arbetssättet i orderhanteringen, eller någon typ av 

modifiering av den existerande Excelfilen. 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att hjälpa ledningen på företaget att få en större kunskap om 
tillverkningsprocessen i pastöriseringsavdelningen eftersom de i dag inte känner till dess 
effektivitetsgrad. Ytterligare ett syfte är att upptäcka de eventuella slöserier som finns i 
pastöriseringsavdelningen och ge förslag på hur dessa kan elimineras så att 
pastöriseringsavdelningen kan effektiviseras.    
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Målet för projektet är följande: 

- Skapa en nulägesbild över verksamheten. 
- Identifiera ett slöseri eller en förlust som finns på pastöriseringsavdelningen för att 

förbättra och effektivisera den. 
- Ge förslag på förbättringsåtgärder som ökar kapaciteten i pastöriseringsavdelningen 

med bibehållen produktivitet. 

1.5 Avgränsningar 
I projektet görs avgränsningar för att arbetet inte ska bli för omfattande och tidskrävande. Områden 
som inte kommer att behandlas är: 

- Ett fördjupat ingrepp i den interna logistiken, till exempel ska materialbearbetning studeras 
men inte hur materialet ska packas. 

- En simuleringsmodell för att se hur dagens och framtidens produktion kommer att se ut 
kommer inte att byggas. 

- En ny Layout på bearbetningscellen kommer inte att skapas. 
- Intern kommunikation. T.ex. Bemanningen vid monteringen i form av arbetstider, antal 

montörer per station ska inte hanteras. 
- Inga beräkningar gällande ekonomi kommer att utföras på förbättringsförslaget. 
- Hanteringen av arbetssättet avser bara pastöriseringsavdelningen. 

 

1.6 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är en utveckling som ska se till att dagens behov säkras och att inte framtida mål 
störs. Alla människor måste se hela världen som ett helt system och att alla ändringar som görs stör 
någon del i systemet. Ett exempel på det är om avfall hanteras fel i mellanöstern, förstörs luften i en 
annan del av världen. 

Projektet kommer att utföras med fokus på att minska användandet av naturens resurser och detta 
kan bidra till en bättre framtid. Lean och miljötänket ligger sida vid sida eftersom båda söker efter 
ständiga förbättringar och att minska slöserier, vilket är till fördel både för miljön och för ekonomin. 

Lean produktion gynnar miljön, t.ex. genom att minska felen i produktionen, minska transporten och 
onödiga förflyttningar. Detta projekt kommer att bygga på Lean produktion. 

I ingenjörernas yrkesroll finns ett ansvar för att säkerställa ett projekt utifrån målet att uppnå det 
hållbara samhället. Svårigheten kan vara att säkerställa att de förbättringsförslag som kommer att 
föreslås i detta projekt ska lösa de problem som de förutsätts lösa (Gröndahl & Svanström, 2011). 
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1.7 Disposition 
Detta projekt kommer att uppdelas i olika kapitel. Dispositionen av de olika kapitlen följer nedan 
(Figur 1).  Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur projektet är organiserat i de olika kapitlen. 

1. Introduktion: Beskriver både mål och syfte med arbetet, samt utgör en sammanfattande beskrivning 
av företaget i vilket kartläggningen har genomförts. 

2. Metod: Beskriver olika metoder som behandlas under arbetets gång. 
3. Referensram: Innehåller vetenskapliga teorier gällande ämnet. 
4. Litteraturstudie: Analyserar flera litteraturstudier som har skrivits av forskare. 
5. Nuläget: Beskriver nuläget hos företaget samt dess begränsningar. 
6. Nulägesanalys: Analysen görs för att få fram framtida tillstånd.  
7. Framtida tillstånd: Föreslår förbättringar och ett standardiserat arbetssätt på företaget. 
8. Resultat och analys: Förklarar arbetets resultat på genomförda studier som därefter analyseras. 
9. Diskussion: Innehåller författarnas tankar och tolkningar gällande arbete och resultat. 
10. Slutsats: En slutsats på hela projektet som återkopplas till målen. 

 
 
 

 

Figur 1. Beskriver rapportens disposition. 
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2 Metod 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av genomförandet av projektet. Med hjälp av metoderna 
som kommer att tas upp ska projektets syfte och mål uppnås genom att problemet identifieras 
och lösningsförslag lämnas. I detta projektarbete delas metoderna upp i två olika typer beroende 
på informationen som ska sökas i en datainsamling, nämligen kvalitativ metod och kvantitativ 
metod.  

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
När en kvalitativ metod genomförs är det viktigt att datainsamlingen sker genom att lära känna 
miljön samt intervjua personalen på Dava foods, för att få en närmare överblick över verkligheten.  
En kvantitativ metod sker däremot genom att samla in data med hjälp av studier för att därefter 
skapa statistik och analysera resultaten (Holme och Solvang, 1997).  

I detta projekt har både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Intervjuer, observationer och 
värdeflödesanalys är olika kvalitativa metoder som tas upp och kommer att förklaras nedan. 

2.1.1 Intervju och deltagande observation 
En intervju genomförs för att få en närmare uppfattning om vad en eller flera personer tycker och 
tänker angående en specifik fråga (Ejvegård, 2003). 

En observation går ut på att självständigt observera och studera en specifik handling i dess vanliga 
miljö. Fördelen med observationer är att det skapas en klar bild då observeraren befinner sig i miljön 
och kan se handlingarna direkt med egna ögon, vilket inte ger samma resultat som exempelvis en 
enkätundersökning. Ytterligare en fördel är att observationen inte är beroende av människors vilja 
att dela med sig av information (Ejvegård, 2003). 

2.1.2 Värdeflödesanalys 
Metoden används för kartläggning av flödet och för att eliminera slöseri. Analysen sker i tre steg, då 
första steget är att kartlägga det nuvarande tillståndet, andra steget är att hitta svagheter och hot 
och tredje steget är att ta fram en handlingsplan på hur målet ska uppnås. En värdeflödesanalys är till 
hjälp för att bland annat kontrollera processflödet i verkligheten (Ejvegård, 2003). 

2.2 Genomförande 
Projektet påbörjades med att förstå syftet och problemet som Dava foods ville ha en lösning på, 
vilket gjordes genom att befinna sig på företaget för att få en bättre uppfattning av situationen. 
Intervjuer genomfördes i orderhanteringsavdelningen för att samla in data. Därefter undersöktes 
företaget för att studera pastöriseringsavdelningen samt att arkivet som tillhör pastörerna och som 
beskriver hur maskinerna fungerar genomgicks. Ytterligare intervjuer gjordes med berörda personer i 
pastöriseringsavdelningen och informationen dokumenterades. Därefter utfördes litteraturstudier 
inom Lean produktion. Kartläggning och information samlades in samtidigt under hela arbetets gång. 
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2.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att det som bör undersökas verkligen undersöks (Ejvegård, 2003). En del av 
uppgiften var att kartlägga och lämna två förbättringsförslag inom Lean konceptet. För att göra detta 
genomfördes en värdeflödesanalys över processen. Studien som utfördes visade hur processen 
fungerade. 

Med begreppet reliabilitet menas det att en undersökning eller ett test ska ge samma resultat 
oberoende av vem som undersöker (Ejvegård, 2003). På så sätt kan tillförlitligheten av resultatet 
säkerställas. I projektet är därför mätningar, undersökningar och datainsamlingar viktiga och har 
gjorts under lång tid för att kontrollera och höja reliabiliteten.  
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3 Referensram 
I detta kapitel presenteras vetenskapliga teorier gällande studier som hjälper till att utföra projektet. 

Produktionstekniska begrepp: 

Process: När materialet förflyttas från start till slutpunkt, under den tid materialet bearbetas. 

Operation: Är när materialet bearbetas. 

Dragande system: Produkten dras fram i tillverkningen. Den följande stationen avgör när produkten 
skall matas fram. 

Tryckande system: Den senaste bearbetningsstation levererar produkten utan hänsyn till 
efterföljande stationen.  

SMED: Single Minutes Exchange of Die. Ett av Leansverktyg för att minska slöserierna. 

Kaizen: Ständiga förbättringar. 

3.1 Logistik 
Logistiken har en stor roll i det vardagliga livet. Begreppet används framförallt inom industrin och 
handeln. Ordet beskriver ett samlingsnamn för förarbetet som gör att material finns på plats på den 
exakta tiden det finns behov till och med rätt antal. Logistik är allt som rör planering, anskaffning, 
förflyttning och konsumtion (Mattsson och Jonsson, 2005). 

Syftet med logistiken är att göra saker på rätt sätt. Inom logistiken talas det om begreppet 7R som 
betyder Rätt produkt, Rätt antal, Rätt skick, Rätt plats, Rätt tid, Rätt kund och Rätt pris. Med detta 
skapas en effektivisering av materialhanteringen, som gör att företaget förbättras och effektiviseras 
genom ett optimerat materialflöde. Från logistikens synvinkel är ett företag ett helt system som inte 
går att dela i olika delsystem som information, råmaterial och konsumtion. Det gör att företag blir 
effektivare när det finns ett samband mellan dess olika delar såsom materialflöde och takttid 
(Storhagen, 2011).  

Ledtid: Ledtiden är den tid som passerar från det att kunden lägger en order tills det att han eller hon 
erhåller varan eller tjänsten. Ledtiden är den sammanlagda tidsåtgången för förberedningsprocess 
plus tiden för förflyttning, montering, inspektion och förseningar i den händelse detta inträffar, det 
gör att företagen ser det som viktigt att minska ledtiden. Förutsättningen för att kunna göra det är 
flexibla tillverkningsprocesser och ett jämnt och stabilt flöde (Mattsson och Jonsson, 2005).  

Takttid: Företagen måste tillverka i samma takt som produkten efterfrågas. Takttiden är arbetstiden 
dividerad med antal efterfrågade komponenter under samma tidsperiod. En tillverkning utan över- 
eller underproduktion innebär att företaget håller takten (Mattsson och Jonsson, 2005). 

Flödet: Inom logistikens värld är det inte bara materialens flöde som studeras, det vill säga hela 
flödet från inköp av råmaterialet och bearbetning till färdig produkt till kund. Logistiken hanterar 
också informationsflöde, information mellan leverantör till kund. För att optimera tiden för hela 
tillverkningsprocessen skapas det en länk mellan kunden och leverantören för att säkra 
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tillverkningen. Länken kan innehålla data om vad företaget har för kapacitet, hur mycket material 
som finns och framtida material behov. Dessutom finns det monetära flödet som är en kostnadslänk 
mellan kund och leverantör (Mattsson och Jonsson, 2005). 

I logistikens värld används mål inom tre områden: kostnad, kundservice och kapitalbindning. Vid 
minskning av kostnaderna fås en ökning av vinsten. Vid förbättring av kundservicen fås en ökad 
försäljning som ger mer vinst för företaget. För att kunna planera de tre målen ska det finnas tillgång 
till information om lagersaldon, ställtider, ledtider och kapacitet. Bra informationskvalité kräver en 
grundanalys och processförståelse vilket i sin tur leder till bättre tillförlitlighet (Segerstedt och 
Wiberg, 2003).  

 

Kundorderpunkten: De flesta företag tillverkar enligt kundorder, anledningen till detta är att det som 
oftast säljs är kundanpassade produkter och tjänster. Med metoden kundorderstyrd tillverkning 
begränsas resurs- och kapitalbindningen och därmed skapas ofta längre väntetider för kunden och 
ökade produktionskostnader med risk för materialbrist (Olhager, 2013). 

Tidpunkten för kundorder definieras som grunden för kundorderstyrning. En organisation måste 
utnyttja sina processer för att uppnå maximalt resursutnyttjande, därmed skapas en kundorderpunkt 
i rätt tid i förhållande till materialflödet. Kundorderpunkten kan definieras som den punkt där en 
produkt går från att produceras enligt en standard till att produceras enligt kundens specifika 
önskemål. Kundorderpunkten inträffar nämligen på den punkt då produktionen enligt prognoser och 
produktion enligt kundordern möts. För att kundorderpunkten ska placeras rätt ska det tas hänsyn 
till vilka fordringar marknaden har på produkten och vilka resurser företaget har. Som ett svar på var 
kundorderpunkten ska placeras finns det olika sätt att göra det, ett sätt är att den ska ligga mellan 
produktionsledtiden som materialanskaffning och tillverkning å ena sidan och efterfrågeled tiden 
som är hur lång tid kunden är beredd att vänta på sin produkt å andra sidan. Kundorderpunkten kan 
förflyttas längre från- eller närmare till- tidpunkten för kundens beställning. Genom att placera den 
nära kundordern medför det en kapitalbindning och genom att ställa den längre från kundordern 
sänkta lagerkostnader. Placeringen handlar om ett taktiskt val mellan att placera punkten närmare 
kundordern då fördelen är en snabb och stabil leverans eller längre från kundordern och 
produktionsmixen och kvalitén är viktiga faktorer som bestäms av relationen mellan 
produktionsledtiden och leveranstiden. Om produktionsledtiden överstiger leveranstiden sker en 
tillverkning mot lager medan att tillverka mot kundorder innebär att leveranstiden överstiger 
produktionsledtiden. Slutligen ska kundorderpunkten placeras före de aktiviteter som är 
kundspecifika medan de aktiviteter som skapar högt värde görs efter kundorderpunkten (Olhager, 
2013). Syftet med att studera kundorderpunkten, takt och ledtid är att dessa tre faktorer ger 
grunden till att hitta en effektiv modell för att beräkna en standardprincip för inköp vid beställning av 
produkter samt att hitta rätt placering av kundorderpunkten i tillverkningsprocessen.   

3.2 Lean 
Lean söker den bästa kombinationen när det gäller kvalitet och kvantitet, inga slöserier får 
förekomma och full kundnöjdhet måste uppnås för att höja företagets vinster. Filosofin startades av 
Frederick Taylor och användes på Toyota för att hitta den bästa metoden för att lösa problemen för 
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varje delmoment. Kunden är enligt Leans filosofi alltid i centrum, men de anställda har också stor 
betydelse för företaget. Genom att ha fokus på både kunder och anställda skapas en förståelse hos 
de anställda att de är viktiga och att de därför bör delta för att lösa de problem som uppkommer 
(Bicheno, 2013). 

Vissa företag implementerar inte hela Lean i sin helhet men väljer endast vissa delar av verktygen 
och detta kan leda till misslyckande. Ett exempel är att enbart använda sig av verktygen som kallas 5 
Varför och 5S utan att riktigt förstå vad Lean innebär, vilket får företaget att tro att filosofin inte 
fungerar och avslutar arbetet (Bicheno, 2013). 

3.2.1 Slöserier 
Inom Lean talas om slöserier. Slöserier är de faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde 
för kunden, att eliminera slöserier skapar kostnadseffektivitet. Inom Lean talas det om sju plus ett 
slöserier som basen för ett effektivt förbättringsarbete. I detta arbete kommer följande slöserier att 
tas upp:  

Väntan. betyder att inget händer, därför att operatören ska vänta på att någon typ av arbete ska 
göras. Finns ingen råvara måste den beställas för att kunna börja tillverkningen och med det skapas 
väntan. En annan typ av väntan är väntan på ledig kapacitet, i detta fall är det den nästkommande 
operationen som är en flaskhals (Bicheno, 2013). 

Överproduktion. Att producera utan att det finns en kundorder betyder att produkten läggs på 
lagret. En annan typ av överproduktion är att producera mer än vad kunden vill ha (Bicheno, 2013). 

Lager. Lagret är bundet till kapital, läggs det produkter i lagret tar det plats, samtidigt kan det bli 
förstört vad gäller till exempel hållbarhet. Produkten kan också bli omodern. Det kan bli kostsamt för 
företaget att demontera produkten eller omvandla den till reservdelar (Bicheno, 2013). 

Rörelse. De rörelser som är onödiga är en sorts slöseri och all rörelse som inte skapar värde för 
produktionen är onödiga. De rörelser som operatören gör t.ex. att titta till om en annan maskin kan 
ta emot en produkt utför inget värde till produktionen. Att gå runt och leta delar kan vara en typ av 
onödig rörelse. Detta händer oftast när layouten är bristfällig, en felkonstruerad arbetsplats gör att 
operatören blir trött, konsekvensen blir att kvalitén samt produktiviteten försämras (Bicheno, 2013). 

Ombearbetning: att omarbeta en produkt som är felaktig är ett slöseri. Vet företaget att det är fel på 
produkten ska den inte testas (Bicheno, 2013).  

Onödiga transporter: onödiga transporter som inte tillför något värde är ett slöseri, produkten kan 
istället förstöras. T.ex. om en produkt förflyttas från tillverkning till lagret och avståndet däremellan 
är stort kan produkten skadas (Bicheno, 2013). 

3.2.2 Standardiserat arbetssätt 
För att säkerställa kvalitén avseende processens delmoment är det lämpligt att använda ett 
standardiserat arbetssätt. Metoden är mycket användbar. Ett standardiserat arbetssätt innebär 
användning av pålitliga processer och tekniker som kan upprepas. Detta medför hög kvalité och 
produktionen effektiviseras vilket förbättrar arbetet (Olhager, 2013). 
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För att utforma ett standardiserat arbetssätt jämförs flera arbetssätt enligt olika metoder. Därefter 
väljs det bästa ut för den aktuella tillämpningen. Detta skapar förutsättning för en hög säkerhet på 
arbetsplatsen och skapar även en ergonomisk arbetsplats (Bicheno, 2013).  

Ett standardiserat arbetssätt är en viktig faktor om ett företag vill uppnå hög kvalitet på sina 
produkter. Standardiseringen kan göras antingen på processnivå eller flödesnivå. Inom processen kan 
detta gälla vilka verktyg som används eller vilka omställningar av maskiner som görs. På flödesnivå 
kan det handla om vilka metodstandarder som används. Detta är en förutsättning för att kunna 
arbeta mot ständiga förbättringar (Liker, 2009).  

3.2.3 5S 
5S är ett verktyg som brukar användas i verksamheter där Lean införs. Att arbeta med 5S på rätt sätt 
medför ökad produktivitet och kvalitet, vilket ger bättre resultat och högre säkerhet (Bicheno, 2013). 

5S-verktyget består av fem delar som förklaras nedan: 

Sortera: Första steget i 5S är att göra en sortering på saker som inte behövs i verksamheten. Saker 
som behövs placeras lämpligt så att de är tillgängliga medan mer oviktiga saker läggs undan i skåp. 
Saker som inte används på en bestämd tid slängs därefter (Bicheno, 2013). 

Systematisera: Efter sortering påbörjas strukturering då varje sak får läggas på en plats. Ett enkelt 
sätt för bra struktur är att markera på verktygstavlor var varje verktyg ska placeras. På så sätt är det 
enklare att ta fram och lämna tillbaka verktyg, samt öka verktygens livslängd (Bicheno, 2013). 

Städa: Arbetsplatsen bör städas för att bevara struktureringen och ha kontroll över platsen, städa 
behöver inte vara bara städning, det innebär att hitta initialerna för arbetsplatsen, med det går att 
upptäcka felen och avvikelser tidigt (Bicheno, 2013). 

Standardisera: För att kunna behålla strukturen från föregående steg standardiseras arbetet 
(Bicheno, 2013). 

Se till: Detta är det viktigaste steget då en vana skapas hos personalen med syfte att använda alla 
föregående steg för skapa rutin (Bicheno, 2013). 
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Figur 2 beskriver 5s cykeln, först sortera de verktygen som inte behövs för den dagliga produktionen 
ska bort, systematisera: organisera var materialet ska förvaras tydligt och med det underlättas 
arbetet när materialet behövs nästa gång, städa: rengör och gör arbetsplatsen i bra skick, 
standardisera: standardisera och skapa manualer och sist se till: systematisera och ständigt förbättra 
det som förändrats.  

  

Figur 2. 5S cykeln. 

3.2.4 Ständiga förbättringar 
Det finns inga perfekta processer. De går alltid att förbättra. Ett exempel på en filosofi med ständiga 
förbättringar är Kaizen, en grundläggande filosofi för förbättringsarbeten. Filosofin går ut på att alla 
anställda i ett företag strävar efter en ständig förbättring med hjälp av uppsatta mål som ska 
uppfyllas (Olhager, 2013). En ansvarig person utses till ledare för förbättringsarbetet. Ledaren ska 
tillsammans med operatörer, som arbetar med denna process, lyfta fram de förbättringar som är 
relevanta att diskutera och implementera. Förbättringar sker i tre faser. Under den första fasen, 
förberedelseskedet, bestäms det var förbättringsarbetet ska starta och vilka mål som skall uppnås. 
Under den andra fasen lär sig medarbetarna grunden för Lean-produktion och lär sig även att skilja 
mellan aktiviteter som är värdeskapande och aktiviteter som är icke-värdeskapande. Under den 
tredje fasen väljs hållbara standarder för det fortsatta förbättringsarbetet (Liker, 2009). 
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3.2.5 PDCA 
PDCA-cykeln är en arbetsmetod som beskriver sättet att förbättra processer genom att angripa 
problem systematiskt och noggrant. Metodens symbol är en cirkel som snurrar, därav namnet PDCA-
cykeln (Bergman och Klefsjö, 2002). 

Arbetssättet för ständiga förbättringar består av fyra olika punkter: 

• Planera – Definiera och analysera grundorsaken till problemet, skapa en förståelse för hela 
processen och grunden till problemet. 

• Göra – Utföra förbättringar. 
• Studera – Sammanställa och reflektera över resultatet av förbättringarna. 
• Lär – Åtgärda fel som uppstått och införa standardiserat arbetssätt för att undvika att 

problemen återuppstår (Olhager, 2013). 
 
 
 
Figuren 3 beskriver PDCA-cykeln som enligt Liker(2009) är grunden för förbättrings-arbete 
där målet är att ständigt förbättra företagets olika delprocesser för att lösa de olika problem 
som kan inträffa i produktionen. 
 
 

 

Figur 3. Beskriver steg för PDCA cykeln. 
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3.2.6 Pick chart 
”Pick chart”-metoden används för att enklare kunna prioritera och bedöma förbättringsförslag. Med 
pick chart sker en bedömning av om ett förbättringsförslag är möjligt, genomförbart, utmanande 
eller om det bör avfärdas. Metoden går ut på att rita upp ett verktyg med fyra fält för att sätta upp 
förslagen utifrån olika perspektiv. På den vertikala axeln visas vad som krävs för att lösa problemet 
och på den horisontella axeln visas vilka effekter lösningsförslaget skulle ge (Liker, 2009). 

Figuren 4 beskriver ”pick chart”-diagrammet där fält ”Möjligt” beskriver de förslag som är lätta att 
tillämpa med liten förbättringseffekt, fält ”Genomför ”är de förslag som är lätta att implementera 
med stor förbättring, fält ”Avfärda” innehåller de förslag som är som är svåra att implementera och 
endast ger liten förbättring och fält ”Utmana” innehåller de förslag som är svåra att implementera 
men som ger stor förbättring (Liker, 2009). 

 

Figur 4. Beskriver Pick-chart. 
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3.2.7 Frekvensstudie 
Frekvensstudier är ett produktionstekniskt verktyg för att säkerställa de olika maskin, människa- 
resurser som finns. Metoden är enkel att genomföra och den handskas med flera parametrar 
samtidigt, syftet med metoden är att den visar brister i verksamheten för att förbättra den (Olhager, 
2013).  

För att uppnå resultat som blir så exakta som möjligt bör denna studie göras över en längre 
tidperiod. Det behövs en bra planering av frekvensstudien i ett tidigt skede innan mätningar börjar 
göras. Planeringen börjar med att vilka och hur många aktiviteter som ska mätas under 
frekvensstudien definieras. Efter det görs det en felmarginalsdefiniering. Med det menas hur stor 
felmarginal i procent som studien får ha (Freivalds, 2014). 

När förstudien är avklarad kan det räknas fram hur många observationer som krävs för att få ett, för 
företaget, användbart resultat. ”Konfidensgraden väljs till 95 %, vilket motsvarar 1,96 
standardavvikelser vid tvåsidigt konfidensintervall” (Olhager, 2013). Hur många observationer som 
ska göras beräknas med hjälp av ekvation (1).  

 

𝑁 = 1.962p(1−p)
𝑖2

       (1) 

 

N: Antal observationer 

P: Sannolikhet för aktiviteten 

I: Aktivitetens felmarginal 

Felmarginalen kunde tas fram med hjälp av ekvation(2): 

𝐼 = �1.962p(1−p)
𝑁

         (2) 

När detta har gjorts fastställs hur många observationer som ska göras. Därefter väljs en lämplig 
metod för att dokumentera denna information. 

3.2.8 Spagettidiagram 
För att visualisera rörelser i ett företag på ett effektivt och enkelt sätt, används spagettidiagram som 
ett lean verktyg. Med hjälp av diagrammet kan operatörens och produktionsflödets förflyttning 
följas. Detta visualiseras i figur 5. Spagettidiagrammets syfte är att minimera slöserier och 
förflyttningar (Bicheno, 2013). 

För att börja använda spagettidiagram påbörjas det först med en skiss över hur arbetsområdet ser ut, 
därefter ritas alla förflyttningar i skissen. En visualiserad bild kommer att skapas efter att 
förflyttningarna är ritade vilket ger en översikt på flödet. För att beräkna sträckan för förflyttningen 
ska hela produktionsflödet vara med i skissen För att utnyttja spagettidiagrammets syfte och 
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minimera förflyttningar skissas nya ritningar på arbetsområdet och nya beräkningar genomförs 
(Bicheno, 2013). 

 

Figur 5. Exempel på spagettidiagram. 

3.2.9 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalysmetoden är till hjälp för att skapa en bild över alla händelser som sker i flödet samt 
hur allting hänger ihop och påverkas av varandra. Värdeflödesanalysens syfte är att göra kartläggning 
av flöden för att hitta styrkor och svagheter i processen (Rother och Shooke, 2005). I 
värdeflödesanalys kan 60 % av alla aktiviteter bestå av slöseri på tid samt resurser (Krajewski, 
Ritzman och Malhotra, 2007). En viktig punkt inom Lean konceptet är att eliminera slöseri i form av 
onödiga aktiviteter som inte ger någon vinst för företaget. Arbetet underlättas eftersom processen 
sker ur ett helhetsperspektiv. Företagen som däremot inte använder Lean brukar effektivisera 
delprocesserna enskilt. 

Fördelarna med värdeflödesanalys enligt Liker och Meier (2006). 

• En värdeflödesanalys beskriver tydligare hur olika processer är sammankopplade i flödet. 
• En färdig värdeflödesanalys förklarar med hjälp av resultatet var i processen det uppträder 

slöseri och problem och visar därmed var åtgärderna behövs. 
 

Aktiviteterna i värdeflödesanalys delas upp i tre olika typer: 

• Värdeadderande: aktiviteter som ger värde för kunden. 
• Nödvändiga men icke värdeadderande: aktiviteter som inte skapar något värde men ändå 

måste utföras för att göra klart arbetsuppgiften. 
• Icke värdeadderande: aktiviteter som inte ger något värde och som måste elimineras. 

 

En värdeflödesanalys genomförs i fyra steg enligt figur 6. Arbetet påbörjas med att välja 
produktfamilj, skapa en karta över nuvarande och framtida tillstånd samt göra en handlingsplan för 
genomförandet. Värdeflödesanalys täcker allt från obearbetat material till kundleverans. Företagets 
nuvarande tillstånd analyseras för att få fram ett resultat. Resultatet hjälper till för att ta fram rätt 
förbättringsförslag för framtida tillstånd. 
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produktfamilj

Karta över nuvarande tillstånd

Karta över framtida tillstånd

Handlingsplan för genomförande

 

Figur 6. Värdeflödesanalys genomförs i fyra steg. 

 Produktfamilj 3.2.9.1
En produktfamilj är flera produkter som klassas i en grupp på grund av att de går igenom liknande 
process i ett företag. Beroende på vilken produkttyp som är mest intressant ur ett kundperspektiv 
väljs en produktfamilj för att därefter påbörja kartläggningen. Vid fall att produkterna är olika blir det 
svårt för företaget att välja en produktfamilj. Därför ritas en matris över tillverkningsprocesserna för 
produkterna för att förenkla valet av produktfamiljen beroende på hur lika produkternas 
tillverkningsprocess är (Rother och Shook, 2005).  

 Karta över nuvarande tillstånd 3.2.9.2
Kartläggning över det nuvarande tillståndet är en viktig punkt i värdeflödesanalysen för att identifiera 
förbättringsmöjligheterna och få en helhetsbild över flödet (Oskarsson, 2003). För att skapa en 
kartläggning över företagets nuvarande tillstånd görs en överskådlig skiss för hand efter att ha kollat 
igenom flödet i företaget. På grund av att det är mest intressant ur kundperspektivet att titta på 
slutprodukten först och gå tillbaka i stegen, kontrolleras flödet främst från slutprodukt till råmaterial 
vid genomgången. Processen som har en direktkoppling till kundens behov är utgångspunkten 
eftersom den även ska fastställa takten för alla andra processer. För att få en så bra kartläggning som 
möjligt är det viktigt att ha med följande punkter; kunden, process och aktivitet, materialflöde samt 
informationsflöde (Rother och Shook, 2005). 
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När värdeflödet ska kartläggas bör utföraren ha koll och förstå vad som sker i flödet. För att 
utföraren ska skapa en bättre förståelse är det även viktigt att jämt söka fakta gällande aktuellt läge. 
Frågor och funderingar tas upp direkt med operatören för att få en klarare bild av den verkliga 
situationen, vilket är bättre än att endast undersöka dokument. Allt annat som också ska kontrolleras 
på flödet, såsom tidmätningar, bör göras parallellt med kartläggningen. Gamla dokumentationer och 
studier ska inte användas eftersom de kan ge fel information ur fel synvinkel (Rother och Shook, 
2005). 

Kartläggningen består av fyra olika delar som beskrivs nedanför: 

1. Kunden 
Det första steget i kartläggningen är att ta fram kundkraven (Rother och Shook, 2005) 

2. Processer och aktiviteter 
I det andra steget ritas produktionsprocessen där även detaljerad information samlas ihop med 
hjälp av både mätningar och observationer (Rother och Shook, 2005). 

3. Materialflödet 
Det tredje steget består av att rita in materialens förflyttningar från leverantörerna till kunden 
med hjälp av pilar som antingen är tryckande eller dragande i produktionen (Rother och Shook, 
2005). 

4. Informationsflödet 
Pilar som har ritats från höger sida till vänster sida i kartan föreställer den förmedlade 
informationen. De beskriver även ifall informationen skickas manuellt eller elektroniskt samt hur 
processenheterna kommunicerar (Rother och Shook, 2005). 

 Karta över framtida tillstånd 3.2.9.3
En kartläggning över framtida tillstånd innebär att göra ett värdeflöde där alla delprocesser finns 
med. För att utföra detta finns det två olika sätt att göra det på; ett kontinuerligt flöde eller ett 
dragande system. Med hjälp av dessa metoder använder företaget just-in-time där de enbart 
producerar det som efterfrågas vid efterfrågan. I ett företag brukar målen i planeringen oftast vara 
kortsiktiga för att kunna uppnå dem innan det sker marknadsförändringar, därför är det viktigt att 
kartläggningen motsvarar dessa kortsiktiga mål (Rother och Shook, 2005). 

 Handlingsplan för genomförande 3.2.9.4
Att enbart göra en analys och kartläggning ger ingen nytta till någon förbättring, därför är det viktigt 
att genomföra lösningarna som tas fram genom värdeflödesanalysen. Detta innebär dock inte att alla 
lösningar som tagits fram behöver tillämpas då det skapar svårigheter med mycket arbete för att 
kunna utföra allt direkt. Handlingsplanen förenklar hur genomförandet ska gå till, då hela arbetet 
bryts ner i olika delprocesser för att kunna titta närmare på varje specifik del. När handlingsplanen 
görs är det viktigt att inte glömma att syftet är att få ett bra fungerande värdeflöde som innehåller 
förbättringar från tidigare delprocesser som funnits sen innan, därför behöver inte någon helt ny 
metod eller teknik tas fram (Rother och Shook, 2005). 
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En handlingsplan bör beskriva exakt vad som ska genomföras och vid vilka tidpunkter de ska 
genomföras, vilka planer och mätbara mål som finns med för att uppnå målen med 
förbättringsarbetet samt kontrolldatum där respektive arbete ska vara färdigt. Det är även viktigt att 
bestämma vad som prioriteras i handlingsplanen, för att kunna arbeta efter den ordningen (Rother 
och Shook, 2005). 

 Utvalda symboler 3.2.9.5
Vid utförandet av värdeflödesanalysen har följande symboler valts ut och använts i 
värdeflödesanalysen för att förtydliga presentationen av de olika sammanhangen:  

 

Symbol 1. Externa organisationer 
och processer 

 

Symbol 2. Tillverkningsprocess 

 

Symbol 3. Faktaruta

 

 

Symbol 4. Operatör 

 

Symbol 5. Elektroniskt 
informationsflöde 

 

Symbol 6. Manuellt 
informationsflöde 

 

Symbol 7. Informationssignal 

 

Symbol 8. Lastbilstransport 

 

Symbol 9. Lager 

 

Symbol 10. Supermarket 

 
Symbol 11. Buffert 

 
Symbol 12. Dragande system 

 

 
Symbol 13. Tryckande system 

 

 
Symbol 14. Förflyttning av färdiga 

produkter





  
Intern logistik, industriella projekt med utvald processutrustning 

 

 
Alaa Zaki, Gabi Saiegh 1 2016-06-29 

 

3.2.10 Just in time 
Just in time är ett Lean verktyg som möjliggör en tillverkning i rätt tid, av rätt produkt och med rätt 
kvantitet när det finns ett kundbehov. Verktyget undviker slöseri som till exempel väntan genom att 
undvika produkternas stillastående i lagret, samt att det inte skapas en överproduktion (Liker, 2009). 

3.2.11 Kanbankort 
Japanska ordet kanban betyder härledning, signal eller märke. I ett system används begreppet för att 
tyda att det finns efterfråga eller behov för en viss produkt. Med det kan flödet, eller produktionen 
övervakas (Liker, 2009). Metoden möjliggör att produktionspersonalen kontrollerar produkten som 
har tillverkats eller är under bearbetning och vart den är i produktions flöde. Genom att signalera att 
en viss produkt har börjat eller avslutat ett visst steg går det att spåra och kontrollera den. Systemet 
tar hänsyn till alla produktions varianter med det har personalen kontroll på vart produkten är i 
processkedjan och hur många har producerats för framtida behov (Liker, 2009). 

3.3 Batchstorlek 
Batch begreppet används i kundordern och är det samma som partistorlek. En produkt som kunden 
har beställt tillverkas, sedan kanske den bearbetas och skickas till kunden. Ofta måste företaget 
sedan ställa om maskinerna för att börja med nästa batch. Begreppet hjälper företaget att separera 
de olika produkterna inom flödet. Nackdelen med att använda batch är att det skapas stopptid 
mellan olika batcher. Anledningen kan vara att en omställning bör göras (Groover, 2013). Vid 
maskinhaverier bör ett buffertlager finnas tillgängligt för att inte skapa materialbrist vid just det 
tillfälle så att produktionen fortsätter som den ska. Att arbeta med batcher gör att 
produktionspersonalen känner sig mer effektiv och kan arbeta mer självständigt och tillföra ett 
mervärde för företaget (Liker, 2009).  I en process där ställtiden är lång används större batch för att 
dra mer nytta av tiden, medan mindre batch används vid kortare ställtid (Rother och Shook, 2005). 

3.4 Ställtid 
Ställtid innebär tiden som är mellan sista problemfria produkt som tillverkats i en batchsstorlek och 
första problemfria produkt som tillverkats i batchen efter. Ifall en maskins ställtid är X antal minuter 
kan den inte användas under tiden. Detta kan bero på att maskinen ska ställas om till kommande 
produkt eller rengöras. Mindre ställtid ger en ökning på både kapacitet samt flexibilitet i 
produktionen (Olhager, 2013). 

Eftersom det finns så mycket varierande produkter som ska produceras är det svårt att använda en 
specifik maskin för varenda produkt. Detta innebär att operatören behöver förbereda maskinen 
innan den sätts igång för nästa produkt, då vissa produkter måste tillverkas med hjälp av samma 
maskin. Det som behöver göras kan vara allt från att justera maskininställningarna, byta delar eller 
städa maskinen (Goubergen och Landeghem, 2002). 
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3.5 SMED 
SMED är en förkortning som betyder Single Minute Exchange of Dies och denna metod används inom 
Lean för att sänka ställtiden hos maskinerna. Det är en effektiv metod när det gäller 
ställtidsreducering, med syfte att uppnå en ställtid som ligger på mindre än tio minuter (Olhager, 
2013). 

I SMED talas det om två olika omställningar, interna och externa omställningar. Interna omställningar 
är de som inte går att göra när maskinen arbetar. Externa aktiviteter är aktiviteter som kan göras 
medan maskinen är igång. SMED innebär att interna aktiviteter omformas till externa aktiviteter. På 
detta sätt kan ställtider reduceras (Olhager, 2013). 

 Enligt Shingo (1985) medför användning av SMED ökad produktivitet och flexibilitet i produktionen. 
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4 Litteraturstudie 
Kapitlet presenterar de teorier från tidigare forsningsartiklar som används i projektet. Syftet med det 
är att skapa en teoretisk bakgrund och en trovärdighet för projektet. 

4.1 Lean 
Lean i produktion kan användas för att lösa problem med kartläggning samt analysering av 
produktionsflöde, vid sökningen av forskningsartiklar fås det många träffar av dem valdes de artiklar 
som passar i projektets syfte. 

I en forskningsartikel som beskriver Leans betydelse för tillverkningsindustrin på Malaysia redogörs 
för att hur resurser och kapacitet används beror på processen.  Forskarna redogör i artikeln för fyra 
faktorer som representerar företagens konkurrensfördelar: hur företaget kan reagera vid en 
nödsituation, hur väl företagen kan konkurrera på marknaden till en låg kostnad och deras förmåga 
att förnya produkter (Lazim, Risyawati och Halim, 2015). 

Forskarna i artikeln har använt Lean strategi för att öka produktiviteten och minska avfallet för att ge 
ett mervärde för produkten. Forskarna har använt många operativa begrepp såsom minskning av 
ledtid, rätt lagernivå och enhetskostnad. Den strategiska förändringen gör det möjligt för tillverkarna 
att få en central position i hur tillverkningen ska kunna förbättras och förändras till deras fördel och 
öka tillverkningens effektivitet (Lazim, Risyawati och Halim, 2015). 

Resultatet blev att genomförandet av Lean verktygen gör det möjligt att producera billigt och 
samtidigt blev operatörerna och maskinerna mer flexibla. Anläggningen kunde möta kundernas 
behov maximalt. Följden blev att genom att förbättra företagets strategi och använda sådana 
arbetssätt fick företaget en bättre konkurrensfördel på marknaden och kunde dessutom hantera 
osäkerheten på marknaden. Tillverkare som inte har Lean strategi bör anpassa sina metoder och sina 
framtida planer till de hot och risker som kan riskera deras verksamhet (Lazim, Risyawati och Halim, 
2015). 

I en forskningsartikel beskrivs att Toyotas produktionssystem är det mest effektiva produktionssättet. 
Med hårda och mjuka metoder kan företaget stödja sin strategi i utvecklingen. Med de hårda 
metoderna menas inköp av material, framtidsprognoser och materialkonstruktion. Med de mjuka 
metoderna menas det företagskultur såsom ledarskap och medarbetarnas delaktighet. Forskarna 
studerade Toyotas arbletssätt och hur Lean konceptet tillämpas på företaget Toyota Motor 
Corporation. Forskarna redogör för att Just in time och strukturen på verksamheten samt 
produktplaneringen är de viktigaste elementen som företaget Toyota har använt i sin strategi vid 
tillämpningen av Lean produktion. Med tanke på att Toyotas produktion är en resursbaserad 
tillverkning vill forskarna också förklara hur Toyota kombinerar sina materiella och icke materiella 
resurser. Med materiella resurser menas de som är synliga för andra och med icke materiella 
resurser menas Lean sammanhangen som teamarbetet och lärandet i företaget. Syftet är att Toyota 
ska övervinna sina konkurrenter (Jayamaha, Harvie, Wagner och Campbell- Allen, 2012). 

Forskarna kom fram till att Toyotas produktionssystems- regler, ett standardiserat arbetssätt, att 
kunden och leverantören är sammankopplade, att alla leverantörer har en direkt kontakt med 
varandra och slutligen att lösa problemen med vetenskaplig grund är en värdefull metod som kan 
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tillämpas i alla företag i världen. Resultatet av forskningen visar att de anställdas utveckling har en 
indirekt koppling till Toyotas produktionssystem och dess resultat, det är de mjuka metoderna som 
gör att de anställdas utveckling leder till att förbättra processen och hjälper företaget att vinna mot 
dess konkurrenter (Jayamaha, Harvie, Wagner och Campbell- Allen, 2012). 

4.2 Standardiserat arbetssätt 
I en forskningsartikel bevisar forskarna att Leans viktigaste verktyg är ett standardiserat arbetssätt 
och med denna metod produceras en produkt som är felfri, ledtiden minskas i produktionen och 
avfallet minimeras. Syftet med artikeln är att föreställa hur ett standardiserat arbetssätt kan 
tillämpas i verkligheten och vilka positiva konsekvenser det kan ge. Forskarna delar upp 
standardiseringen för arbetet i tre olika element, att separera arbetets delmoment i olika 
arbetsdelar, att skapa en standard för de olika delmomenten som kan kombineras och att ordna ett 
standardschema för samtliga operationer. Artikeln redogör för de tre viktiga standardbegrepp för ett 
standardiserat arbetssätt som finns. Det första begreppet är tiden det tar för produkten att passera 
hela flödet med tanke på hur kundorderna ligger tidsmässigt. Det andra är att de uppgifter som 
operatören ska utföra ska säkerställas, och det tredje att en standardmängd av material ska finnas 
tillgänglig för att säkra marknadens framtida turbulens. Forskarna hänvisar till vissa regler vid 
standardiserings förfarande och då ska arbetet studeras i varenda detalj, takt, processgenomförande 
och tid. Leverantörer och kunder ska sammanlänkas, enkla transportmedel ska tillföras och en 
vetenskaplig grund till samtliga förändringar ska finnas. I projektet har forskarna identifierat lämpliga 
standarder för företaget samt skapat en visuell styrning för arbetsinstruktionerna som ett stöd för 
operatörerna, vilket i sin tur ger positiva resultat för företaget (Berganca och Costa, 2015). 

Forskarna har konstaterat att resultatet blev att de enkla lösningarna ger snabba resultat med enkla 
medel. Genom att dokumentera standarderna ges operatörerna större flexibilitet, med det ökar 
produktiviteten genom effektivare tidsanvändning och slöserierna minskar genom att 
tillverkningsvariationen sänks (Berganca och Costa, 2015). 

4.3 Ständiga förbättringar 
En forskningsartikel som beskriver förbättringar inom gruvindustrin redogör för hur anläggningar ska 
drivas effektivt för att uppnå tillväxt och effektivitet efter de uppsatta målen. Forskarna har framtagit 
en Lean modell och utifrån den modellen ska det bestämmas vilka delar i processen som ständigt ska 
förbättras. Forskarna i artikeln beskriver gruvarbetets process som mycket komplex, detta beror på 
att den har stora kapacitetsbegränsningar, kräver stora investeringar just vid starten av projektet, har 
varierande batchstorlekar och en process med många driftstopp och små vinstmarginaler (Ras och 
Visser, 2015). 

Forskarna kom fram till att den nuvarande förbättringsmodellen inte skapar någon konkurrensfördel 
för anläggningen, den måste utvecklas med lämpliga metoder, som ständigt måste förbättras och 
förnyas. Forskarna anser att ständiga förbättringar är en strategi för att öka produktiviteten och dess 
konsekvens blir att företagets vinstmarginal ökar som följd av de minskade slöserierna i material och 
tid. För att komma vidare med förbättringsförslagen lyfts Lean Management fram, en metod som 
anses minska slöserierna och höja kvaliteten med minsta kostnad och kortast tid. I artikeln 
konstaterades att det kan finnas teoretiska begränsningar som stoppar förbättringsprocessen och 
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sätter käppar i hjulet och att de begränsningar som hindrar företaget att uppnå sina mål kan 
hanteras genom Lean Management (Ras och Visser, 2015). 

Resultatet blev att med kontinuerliga förbättringar kommer de anställda att fokusera på de delar 
som skapar värde för företaget. Att föreslå förbättringsförslag som har Lean som ett verktyg 
förbättrar flödet och kvaliteten samt minskar kostnader och slöserier i produktionen. Forskarna 
rekommenderar att använda Lean som verktyg vid framställning av förbättringsförslag för att göra 
ett företag mer framgångsrikt (Ras och Visser, 2015). 

4.4 Just in time 
I en forskningsartikel som behandlar Just in time lästes att konkurrensen är stor i en globaliserad 
värld, med det måste tillverkningen vara mer effektiv och företagen måste höja nivån på 
kundservice, leveranser och kvalité. Forskningsartikeln handlade om hur metoder som Just in time 
och SMED hjälpte företagen att skapa kontinuerligt flöde samt undvika att skicka material till lagret. 
När det gällde den interna materialplaneringen och lager hade forskarna utformat eget logistiksflöde. 
Detta minskade kostnaderna i samband med förflyttning av material till lager. Forskarna omräknade 
batchstorleken för var och en av artiklarna för att säkerställa att batchstorleken är mindre än den 
dagliga utgången. Detta gjorde att prognoser blev direkt kopplade till produktionsflödet (Rodríguez-
Méndeza, Sánchez-Partida, Martínez-Floresa och Arvizu-BarrÓnb, 2015). 

Resultatet av studien blev en förbättrad logistiksverksamhet, ett säkerställande att färdiga produkter 
kommer till kund i rätt tid och kvalité, och de besparingar som gjordes på driftkostnader halverades 
genom elimineringen av materialförflyttning (Rodríguez-Méndeza, Sánchez-Partida, Martínez-Floresa 
och Arvizu-BarrÓnb, 2015). 

4.5 Kanbankort 
En forskningsartikel som jämför dragande och tryckande system för att beskriva skillnaden mellan 
systemen beskriver att kanbansystem är lösningen för de problem som finns när det gäller 
uppvärmningstid och stopptid. Forskaren undersökte även driftstoppens påverkan på 
kundservicenivån och de anser att tryckande system gör att det finns mer produkter i rörelse. 
Dragandesystem ökar kundens tillfredsställelse, samtidigt minskas antal produkter i rörelse med 
detta system. Parametrarna som användes var kundnöjdhet, kanbansystem, maskiner och produkter 
med olika beteckningar. Därefter skapades olika differentialekvationer för de olika scenarierna. 
Artikeln har besvarat vissa frågor när det gäller effektiviteten hos ett kanbansystem jämfört med 
andra system, maskinernas effektivitetsgrad vid val av tryckande eller dragande system samt vid 
höga och låga driftstopp, minsta lagerstorlek som passar till de olika situationerna samtidigt som 
kundnöjdhet uppnås. Forskaren beskriver en produktionslina med maskin 1, en kundförfrågan, en 
kanban kontrollerad mekanism som har obegränsad kapacitet med kanbanbuffertar. Resultatet när 
det gäller driftstoppen blev att kortare driftstopp leder till en högre kundservicenivå, trots att det 
finns oändligt många kanbansystem. Om tillgängligheten ökar och driftstoppen minskar i ett 
tryckande system blir genomströmningen av materialet hög och uppvärmningstiden minskar.  I 
produktionsmiljöer med kanban system ökar kundnöjdheten när maskinens stillastående minskar 
(Zhang, 2012). 
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Anledningen till användningen av denna metod är att Leans grundläggande principer ser till 
kundernas behov och med dragande system metoden skapas ostört flödet i systemet (Zhang, 2012).   

 Resultatet blev att kanban styrda system ger bättre kundnöjdhet, tryckande system är bra för 
genomströmningen av produkterna, medan dragande system är bra från kundsynvinkeln (Zhang, 
2012).  

4.6 5S 
En artikel beskriver forskning i ämnet 5s, och studerar hur tillämpningen av denna metod kan skapa 
en fördel för arbetet. Studien genomfördes i en laboration i en högskolemiljö för att bevisa att 
implementeringen av metoden, förutom att sänka kostnader för tillverkningen, kan skapa en ökad 
tillgänglighet av maskiner, människor och skapa bättre organisationskultur. Projektet analyserade 
metoden och hur genomförandet ska göras (Jinnes, Romero, Domeniguez och Espinosa, 2015). 

5s tillämpades i en laborationssal i en miljö som liknar en fabriksmiljö. Vid genomförandet skaffade 
forskarna först förtroende från ledningen för arbetssättet och skapade och utbildade ett lag som 
deltog i experimentet. De genomförde vidare en pilotlaboration för att underlätta för teamet hur 
laborationens verklighet skulle komma att se ut. Deltagarna fick dessutom instruktioner om 
säkerheten och risken för skador som kunde förekomma under laborationen. Efter det utsågs en 
teamchef för att säkra kontrollprocessen. Resultatet blev att forskarna kunde konstatera att 5s ska 
bearbetas kontinuerligt i både lärandet och utlärandet. Med tillämpningen av 5s ökar 
tillgängligheten, aktiviteter görs snabbare och noggrannare, underhållsprocessen blir billigare att 
utföra och olycksfallen blir färre (Jinnes, Romero, Domeniguez och Espinosa, 2015). 

4.7 SMED 
En forskningsartikel beskriver att SMED metoden fokuserar på de interna och externa omställningar, 
den besparar tid med minimal investering. Metoden har förbättrats av Shegio Shingo år 1950, genom 
att förbättra produktiviteten och förenkla arbetsinstruktionerna. Vid tillämpningen av SMED tekniken 
möjliggörs minskning av ställtiden, flexibiliteten ökar och stopptiden minskar. SMED minskar 
slöserierna vid bytet från en process till en annan. Ordet En minut (Single Minute) betyder inte att 
det tar en minut att byta från en batch till annan, det betyder att det får ta en viss begränsad tid. De 
inställningar som görs före och efter varje körning av en viss produkt delas i två olika delar, de inre 
och yttre inställningarna. De inre inställningarna görs när maskinen är avstängd, de yttre 
inställningarna är de som görs när maskinen är aktiv. Forskaren skriver att SMED görs i tre steg, 
första steget är att särskilja de interna och de externa händelserna, sedan ändra de interna 
händelserna till externa och slutligen förenkla och effektivisera händelserna i turordning (Ulutas, 
2011). 

Artikeln beskriver hur företag med höga produktvarianter har större behov av omställningar och med 
god planering av omställningsförfarandet skapas högre kompetensgrad och samtidigt bättre 
kundnöjdhet. Därför vill ett företag minska setupp tiden och med det kan Exchange of Die-tiden 
användas till annat värdeskapande arbete. Tillämpningen av SMED metoden har visat att den är den 
mest gynnsamma metoden för att minska ställtiden (Ulutas, 2011). 
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4.8 Värdeflödesanalys 
Mager produktion är målet hos de flesta företag runt om i välden. Ordet mager produktion är 
kopplat till Lean. Författarna använder de hjälpmedlen som Lean har i sina principer, de anser att det 
mest effektiva är värdeflödesanalysen, som ingång till företaget för att se det aktuella läget. Med det 
minimeras den totala tiden det tar för en produkt för att passera flödet från rå vara till en färdig 
produkt att leverera till kund (minska den totala produktions ledtid)Värdeflödesanalysen har två 
brister. Den ena är att den endast är effektiv i linjära produktionssystem och den andra är att den 
inte kan hantera datavariationen. Metoden forskaren har använt för att kartlägga nuläget är att det 
samlades data från nedströmningen av material till upp- strömningen. Bilder togs för varje steg av 
flödet. Data insamlingens exempel är: antal order, hur många artiklar, antal bitar, den totala 
arbetstiden för varje månad, skift, raster, pauser, och slutligen hur lång tid i förväg kunden beställer 
sin produkt. Författaren har också studerat hur materialplanering görs vid inkommande av 
kundorderna. Nästa steg var att samla tid, hur lång tid det tar att utföra varje delmoment. Med det 
insamlade data syntes det att det är stor skillnad mellan den totala ledtiden för produkten jämfört 
med den totala värdeadderande tiden för produkten (Seyedhosseini, Taleghani, 
Makui  och  Ghoreyshi, 2013). 

Nulägesanalysen blev att det finns stora differenser mellan de två värdena, därför finns det en stor 
marginal för förbättringsarbete. Vid kartläggning av framtida läget ska det alltid börjas med att 
beräkna och förstå takttiden, det är takttiden som samordnar produktionstakten och 
försäljningstakten (Seyedhosseini, Taleghani, Makui  och  Ghoreyshi, 2013).  

I artikeln lästes att vid kartläggningen av en framtida värdeflödesanalys utgår författarna från att 
bilda nya celler för att minska tillverkningstiden, samtidigt balanserades värdeflödet med takttiden 
för att minska processtiden. Flödet mellan vissa celler har förbättrats genom att skapa först-in-först-
ut metoden, med det uppnås en bättre planering. Dessutom har kanban kort från den maskinen som 
är pacemaker använts. På de avdelningar som har haft höga ställtider med kort processtid har 
supermarket med en viss kapacitet och inventering använts (Seyedhosseini, Taleghani, 
Makui  och  Ghoreyshi, 2013). 

Med hjälp av de insamlade data har forskaren konstaterat var företagets kritiska värdeflöde är och 
med det kan företaget bestämma sig för eventuella lösningar för att förbättra de kritiska linjerna 
innan det blir för sent (Seyedhosseini, Taleghani, Makui  och  Ghoreyshi, 2013). 

4.9 Sammanfattning av litteraturstudie 
I dagens samhälle har logistik blivit ett centralt ämne för både tillverkande och transporterande 
företag. Den litteratur och de forskningsartiklar studien bygger på visar att de metoder som 
rapporten behandlar löser den typ av problem som studien avser. Logistik förbättrar flödet i 
produktionen, minskar ledtiden och söker bästa tänkbara effektivitet. Grundsteget i 
produktionslogistiken är att optimera partistorleken (Mattsson och Jonsson, 2005). 
Tillvägagångsättet är att utforma produktionen med tryckande eller dragande system där 
tillverkningen sker efter kundens behov. Detta är grunden för Lean produktion. Olika tillvägagångsätt 
att kartlägga processen har studerats i litteraturen. Det första tillvägagångsättet är att analysera 
ställtider. För att analysera ställtiderna har det använts SMED, frekvensstudier och batchstorlekar. 
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Det andra tillvägagångsättet är göra en värdeflödesanalys. Värdeflödesanalysen utgör en av Leans 
fem principer. Den innefattar alla händelser i en produktions-kedja från starten, råvaran, till 
slutprodukt och kund. Värdeflödesanalysen tycks vara den bästa metoden för Lean produktion då 
slöseri upptäcks och tydliggörs (Seyedhosseini, Taleghani, Makui och Ghoreyshi, 2013). 

Författarna i rapporten har, utifrån studerade böcker och forskningsartiklar, bestämt sig för att 
genomföra tidsstudier för maskinerna i pastöriseringsavdelningen, för att studera maskinkapaciteten 
och den tid det tar för eventuella underhållsaktiviteter samt för att utföra frekvensstudier för att se 
om sådana kan bidra till att hitta slöserier. Med stöd av detta skall det göras en analys av 
tidsanvändningen i produktionen. Sist ska författarna utföra en värdeflödesanalys för att kartlägga 
hela processen och finna de aktiviteter som är icke-värdeskapande, icke-värdeskapande men 
nödvändiga och försöka eliminera dessa.   
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5 Nuläget 
I detta kapitel beskrivs företagets nuvarande situation. Idag styr företaget sin produktion efter 
kundorder och förväntad försäljning av restprodukter. En beställning från kund behandlas av 
orderpersonalen med utlovat leveransdatum då kunden ska få produkten levererad. I kapitlet 
kartläggs den nuvarande situationen och är således en förstudie för att kartlägga produktionen i 
pastöriseringsavdelningen. Denna förstudie kommer i sin tur att leda till några möjliga 
förbättringsförslag. 
 

5.1 Layout beskrivning 
I pastöriseringsavdelningen arbetar totalt två operatörer för att styra produktionen och försörja 
flödet med de olika material som behövs för att färdigställa en produkt. 
 
Vid en kundorder beställer operatörer råmaterial från knäckningsavdelningen. Materialet som 
kommer ut från avdelningen skickas till ett mellanlager där det lagras tills operatören väljer att det 
ska skickas vidare till pastöriseringsavdelningen. 
 
Pastöriseringsavdelningen består av tre olika pastöriseringsmaskiner med varsin pastöriseringstank 
samt en liten gemensam reservtank. Pastöriseringstankarna har varsitt rör för att få tillgång till 
råmaterial från mellanlagret. I pastöriseringstankarna förbereds råmaterialet med de tillsatser som är 
nödvändiga för processen. Detta för att sedan köra råmaterialet genom pastöriseringsmaskinerna 
och därefter skicka det till packningsavdelningen eller till mellanlagret om packningsavdelningen är 
upptagen. 
 
Packningsavdelningen består av två delar. I första delen packas mindre produkter såsom fem- och 
tioliters lådor och dunkar. I andra delen packas de större produkterna. Efter att produkterna har 
packats förvaras de i ett färdigvarulager, detta visualiseras i figur 7. Varje produkt måste analyseras 
för att kontrollera att den uppfyller kundens krav. Produkterna står i färdigvarulagret tills 
analyssvaret blir klart för att därefter levereras till kunden. 
 

 
Figur 7. Layout över företaget. 
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5.2 Kartlägga nuläget med hjälp av värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys har gjorts på produktfamiljerna äggvita, äggula och äggblandning för att bilda 
en översikt över företagets nuläge. Kartan skapades för hand direkt i företaget för att spegla 
verkligheten så bra som möjligt, därefter fördes informationen över digitalt för att förtydliga 
innehållet. Informationen som syns i kartan är baserad på all datainsamling som har gjorts, såsom 
intervjuer och observationer. Med hjälp av kartläggningen av flödet har därefter slöserier 
identifierats och förbättringsförslag har kunnat tas fram. 

 

 

Figur 8. Kartläggning av nuläget. 
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5.3 Informationsflödet 
När kunden har lagt beställning på orderhanteringen tas den emot av operatören. Operatören går 
vidare med informationen till knäckningsavdelningen. I knäckningsavdelningen beställs råmaterial 
från lagret för att kunna börja hantera ordern. Knäckningsavdelningen meddelar 
pastöriseringsavdelningen att en ny order har börjat hanteras för att de ska förbereda sig. När 
råmaterialet kommer till pastöriseringsavdelningen meddelas packningsavdelningen att nya 
produkter är på väg, vilken i sin tur börjar förbereda för packning. Efter packningen skickas 
produkterna till lagret. Det finns alltid en kommunikation mellan avdelningarna men den är ineffektiv 
och bör förbättras. 

 

Figur 9. Beskrivning av informationsflödet. 
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5.4 Materialflöde 
Flödet börjar med att kunden lägger en beställning hos orderhanteringen. Operatören hämtar och 
sorterar orderna för att bestämma vilken produkt som kommer att produceras. Operatören 
meddelar knäckningsavdelningen så att lämplig mängd råvara för ordern ska knäckas. När råvaran är 
tillgänglig fylls den i mellanlagret och när tanken har nått en viss volym transporteras råvaran till en 
pastöriseringstank för att blanda råmaterialet enligt ett specifikt recept. Blandningen skickas sedan 
till en pastöriseringsmaskin som operatören väljer utifrån sin tro för att bästa möjliga resultat ska 
uppnås. När blandningen har bearbetats skickar operatören en signal till ett mellanlager för färdiga 
produkter i packningsavdelningen. Den färdiga produkten skickas till packningsavdelningen via ett 
rör, sedan packas den färdiga produkten i lådor eller dunkar enligt orderbehovet. Produkterna lagras 
slutligen i ett lager och väntar på analysresultatet. 
 
 

 
Figur 10. Materialflödet mellan avdelningarna. 
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5.5 Operatörens arbetsbeskrivning 
En viktig del av uppbyggnaden av flödet är operatörerna, i detta fall inputen och outputen. Eftersom 
den dagliga produktionen styrs av operatören, så har hen det högsta ansvaret för att produktflödet 
ska flyta på efter de uppsatta målen för företaget. Operatörerna samarbetar på arbetsplatsen och de 
skapar trivsel på företaget. Andra iakttagelser som har gjorts på företaget är att operatörerna inte 
kan leverera till hundra procent för att det är mycket arbete på andra platser utanför operatörens 
arbetsstation. Operatören går till packningsavdelningen för att höra om de kan ta emot 
färdigmaterial och tittar till nivån i tanken. Därefter går operatören ut med prover till labbet för att 
kontrollera om den färdiga produkten uppfyller de utsatta måtten. Operatören måste således göra 
många förflyttningar. 
 
Företaget vet idag att det saknas standarder för operatörernas arbete och dessa bär på ett stort 
ansvar för produktionsstyrningen. Ett uppföljningssystem skulle kunna hjälpa dem och samtidigt 
säkra att ett felfritt arbete uppnås. 

 
Figur 11. Operatörens rörelse i arbetet. 

5.6 Produktfloran 
I pastöriseringsavdelningen produceras produkterna till kunder i tre olika länder: Sverige, Finland och 
Lettland. Råvaran kommer också från dessa tre länder.    
 
Kundgrupperna är mycket olika när det gäller antal produkter. Kunder från Sverige har störst antal 
produkter att välja mellan och till varje produktgrupp finns det en mängd olika tillsatser och 
pastöriseringsmetoder för framställningen. 
 

5.7 Planeringen av produktionen 
Med hjälp av intervjuer med huvudpersonerna inom planeringen av produktionen skapades en bild 
av hur planeringen på avdelningen sker. Kunden lägger en order som tas emot av orderavdelningen 
med ett datum som avser önskat leveransdatum. Orderavdelningen skriver ut en order på 
beställningen och den läggs på ett orderställ i väntan på att en operatör på pastöriseringsavdelningen 
ska gå förbi och hämta den. När operatören vid pastöriseringsavdelningen hämtar ordern börjar 
produktionsplaneringen. Produktionen bestäms med hänsyn till olika faktorer såsom kundens 
önskemål och krav.  

5.8 Bearbetningen 
Dava foods har i dag tre bearbetningsstationer i form av pastöriseringsmaskiner. Varje maskin har en 
specifik kapacitet och bearbetningstid. Bearbetningsprocessen är helt automatiserad, operatören 
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bokar endast råmaterialet, omställer kopplingar till tankar som råvaran kommer från och den färdiga 
produktens slutmål. 
 
I dagens läge körs produktionen i två skift för att klara av att möta kundernas efterfrågan. 
Partistorleken varierar mellan fem och sju ton färdigmaterial och den måste uppnås innan 
produktionsavdelningen kan starta ett nytt parti. Eftersom pastöriseringsavdelningen är 
förbrukningsstyrd styr den packningsavdelningen, vilket medför att det uppstår problem i form av 
stopp då packningsavdelningen inte hinner packa så effektivt som den borde. Detta är ett tecken på 
att det finns mycket material i mellanlagret och det inte finns tillräckligt med plats för att lagra 
materialet. Detta sker trots att färdig produkt kan skickas till mellanlagret i den mindre 
packningsavdelningen eller tappas direkt i större tankar i den andra delen av avdelningen. 
Med detta anses att företaget använder sig av två flödessystem, tryckande - och dragande system. 
Från knäckningsavdelningen till pastöriseringsavdelningen är det dragande system och från 
pastöriseringsavdelningen till packningsavdelningen är det tryckande system. 

5.9 Packningsavdelning 
Sista stationen i produktionen är packningsavdelningen. Färdiga produkter skickas till avdelningen 
och förvaras i två tankar för att sedan packas i tioliters förpackningar. Färdigpackade produkter 
skickas sedan till färdigvarulagret och checkas ut från operatören. Bild 1 beskriver den mindre 
packningsavdelningen där färdiga produkter packas i fem- respektive tioliters boxar.  
 

 
Bild 1. Den mindre packningsavdelningen.  
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5.10 Färdigvarulager 
När en kundorder blir en färdig produkt skickas den till packningsavdelningen för att packas. 
Produkten ställs i lagret i väntan på att analyssvaret blir klart.  En följesedel klistras på produkten för 
att registrera att materialet tillhör en viss kund och senare kommer trucken och lastar det i lastbilen 
så fort som analysen är klar. Kunder som har extra bråttom prioriteras vid leverans. Bilden 2 visar det 
stora antalet produkter som väntar på leverans från färdigvarulagret. Med tanke på att efterfrågan är 
så pass jämn finns det ingen anledning till att ha ett stort lager för färdigt material. 
 

 
Bild 2. Visar färdigvarulagret. 
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6 Nulägesanalys 
I detta kapitel görs en analys av nuläget för att få fram ett framtida tillstånd. Både analysen och 
nuläget gjordes samtidigt. 

Med hjälp av kartläggningen av nuläget har fyra olika förbättringsområden tagits fram. 
Förbättringsområdena har därefter använts som grund i projektet för att få fram framtida tillstånd 
och förbättringsförslag. I figur 12 markeras de fyra förbättringsområdena med rött och därefter följer 
en beskrivning av dessa. 

 
Figur 12. Nulägeskartan med rödmarkerade förbättringsområdena. 

6.1.1 Orderhantering 
Orderhanteringen har inga standarder angående orderbearbetning. När kunden gör en beställning 
kopieras kundordern i pappersform och läggs på bordet. Varje morgon kommer operatören till 
orderhanteringen och hämtar orderna, därefter sorterar operatören orderna för att bestämma vilken 
produkt som ska produceras först. Sorteringen grundar sig på produktens hållbarhet och samspelet 
mellan andra produkter.  

6.1.2 Operatör 
Operatören har ett stort ansvar i produktionsprocessen, ansvaret börjar när operatören tar emot 
kundorder och sorterar beställningar. Operatören använder sig av sin egen erfarenhet vid planering 
av den dagliga produktionen. Det är flera operatörer som arbetar i olika skift, vilket leder till att varje 
operatör arbetar på sitt eget sätt. Operatören har även andra uppgifter såsom att meddela 
knäckningsavdelningen att förbereda sig inför kundorder samt meddela packningsavdelningen för att 
förbereda rätt material. Utöver detta måste operatören gå till varje station för att styra 
råmaterialflödet som skickas eller tas emot. Operatören har många icke-värdeskapande aktiviteter i 
form av förflyttningar.  
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6.1.3 Packning och tidsbuffert 
Packningsavdelningen är en flaskhals i produktionsprocessen. Pastöriseringsavdelningen har ett 
högre kapacitetsflöde som skulle kunna utnyttjas om packningsavdelningen hade större kapacitet. 
Företaget försöker minska skillnaden med hjälp av mellanlager som läggs mellan avdelningarna. 

Företaget har en tidsbuffert som används vid kundbeställning. Tidsbufferten är fem dagar, det vill 
säga om en kund beställer på torsdag morgon levereras ordern på torsdag veckan därpå. Tidbuffert 
minskar värdehöjandetiden i företaget. 

6.2 Slöserier i produktion enligt Lean 
Vid genomförandet av nulägesanalysen har vi identifierat följande slöserier: 

Väntan: Operatören sätter igång pastören genom att trycka på en knapp. Medan maskinen arbetar 
står i de flesta fall operatören bredvid utan att ha något att göra. 

Överproduktion: Företaget har en stor variation gällande kundorder, vilket innebär att kunden 
beställer antingen enbart äggula eller äggvita. Detta medför att det skapas en överproduktion av den 
ena sorten som lagras tills en ny beställning görs för att kunna använda råmaterialet.  

Lager: Företaget använder sig av flera mellanlager för att balansera materialflödet. Mellanlager leder 
till att det blir extra fördröjningar som minskar värdehöjande tid. Detta kan även bero på 
överproduktionen som har nämnts ovan. 

Rörelse: Operatören har olika arbetsuppgifter, vilket leder till icke värdeskapande aktiviteter i form 
av förflyttningar. Operatören går från en station till en annan för att meddela information och 
förbereda recept samt skicka tester till laboration.  

Ombearbetning: När det skapas en överproduktion av exempelvis äggvita som har lagrats i ett viss 
tidsintervall, har företaget möjlighet att ombearbeta råmaterialet ytterligare en omgång. Materialet 
tas fram från lagret och får gå igenom hela processen på nytt. Detta medför extra arbete. 

Onödiga transporter: Vid ombearbetningen uppstår onödiga transporter då avhämtning av 
materialet ska ske. Ett annat fall kan vara exempelvis när operatören ska hämta material från en 
annan avdelning för att blanda rätt recept till produkten.  

6.3 De olika tiderna i produktionen 
Företaget har stora produktvariationer. På grund av detta är det nödvändigt att bestämma sig för 
vilken produktfamilj som ska studeras samt för att bestämma och identifiera det mest efterfrågade 
flödet, annars blir kartläggningen alltför komplicerad och arbetet med projektet alltför tidskrävande 
(Rother och Shooke, 2005). 

Takten baseras på hur mycket det produceras utifrån kundorder och bemanning som finns i flödet. I 
dag produceras det inte med någon hänsyn till takttiden och det saknas standarder för de olika 
tiderna i processen som tillhör pastöriseringsavdelningen. Två skift körs på avdelningen för att möta 
efterfrågan med en veckas leveranstid. En beräkning på den levererade produkten har gjorts under 
tiden författarna i rapporten genomförde studien. Beräkningen är baserad på den produkten som är 
mest efterfrågad ”Helägg färsk 1000kg, artikel nr 3410000 ”. När detta gjordes gav det en takttid på 
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0,33min/kg. Detta betyder att det tar 7192 minuter för att producera 22000 kg massa som motsvarar 
fyra dagar, tjugo timmar och femton minuter arbetstid.  

Cykeltiden är den tiden det t.ex. tar för att utföra en process.  Det har visat sig att det finns skillnad 
mellan cykeltiden och takttiden, det är ett bevis på att obalans finns i flödet. I vissa fall är cykeltiden 
högre än takttiden vilket är ett tecken på en flaskhals i stationen. Om förhållandet är tvärtom finns 
det en överkapacitet som bör utnyttjas för att komma till optimalt läge. 

 

 

Figur 13. Cykeltid för produktionsflöde. 

6.3.1 Tryckande system 
Produktionen är osynkroniserad, detta märks mellan pastöriseringsavdelningen och 
packningsavdelningen. Den färdiga produkten trycks fram till packningsavdelningen vilket gör det 
synligt att den är en flaskhals. Eftersom produktionen sker mot kundorder innebär det olika 
produkter och olika batchstorlek till varje specifik kund, en produktionsprocess kan alltså inte 
färdigställas förrän processen innan är klar. Med det skapas väntan för en och samma order i de olika 
bearbetningsprocesserna. På grund av detta känns det tryckande systemet ryckigt och skapar inget 
flyt i produktionen.  
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7 Framtida tillstånd 
I detta kapitel presenteras det framtida läget med hänsyn till projektets mål och syfte. Grunden till 
detta avsnitt är de teoretiska studier som har utförts.  
 
Det framtida tillståndet börjades tas fram efter att en grund hade skapats med hjälp av kartläggning 
och studier av det nuvarande tillståndet. För att utföra arbetet har olika metoder använts parallellt 
med kartläggningen av nuläget. Dokumentation har gjorts under hela projektets gång för att 
underlätta sammanställningen av idéer och resultat. Under framtagningen av det framtida tillståndet 
har projektets mål och syfte alltid varit i fokus. Utgångspunkten för genomförandet är informationen 
som har samlats in genom både teoretisk referensram och litteraturstudier som utfördes i början av 
projektet, diskussion med handledare, intervjuer samt analyser av nuvarande tillstånd.  
 

7.1 Karta över framtida tillstånd 
Figur 14 visar en karta över det framtida önskade tillståndet. En order kommer in till 
orderhanteringen och skrivs in i bokningssystemet där alla order registreras. Packningsavdelningen 
har tillgång till bokningssystemet för att kunna följa händelserna och även följa nya order som läggs 
in. Operatören i packningsavdelningen gör en planering över vilka order som ska tas emot först och 
därefter skickas en order till pastöriseringsavdelningen. Pastöriseringsavdelningen tar emot ordern 
och beställer vilka råmaterial som behöver knäckas hos knäckningsavdelningen. Därigenom har det 
skapats ett dragande system. 

När materialet är färdigbearbetat i pastöriseringsavdelningen och färdigpackat i 
packningsavdelningen skickas ett testprov till analysavdelningen för analys. De färdigpackade 
produkterna läggs i ett buffertlager tills de blir godkända för att därefter flyttas till ett slutlager för 
vidare transport till kunderna med lastbil. 

 
Figur 14. Karta över önskat framtida tillstånd. 

7.2 Förbättringsförslag  
I denna del presenteras förbättringsförslagen som uppfyller projektets syfte och mål. 
Förbättringsförslagen har diskuterats noggrant för att kunna anpassas till företagets framtida 
tillstånd. Förslagen bygger på målen som beskrivs i avsnitt 1.3. 
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7.2.1 Takt enligt begreppet ”pacemaker station” 
Förbättringsförslaget bygger på att göra packningsavdelningen till pacemaker så att den styr hela 
produktionsprocessen. Därmed kommer pastöriseringsavdelningen endast att producera det som 
behöver tillverkas. Detta innebär att när företaget får en kundorder skickas den till 
packningsavdelningen som i sin tur skickar en order till pastöriseringsavdelningen. 
Pastöriseringsavdelningen skickar därefter en order till knäckningsavdelningen för begäran om den 
specifika artikeln och om den kvantitet som önskas. Syftet med detta förbättringsförslag är att 
minimera antalet produkter i arbetet och som resultat får företaget minskad kapitalbindning. 
Förslaget valdes även för att det, om det implementeras, minskar väntan. När operatören är klar med 
en order skall hen kunna påbörja nästa orders produktion utan att behöva invänta att 
packningsavdelning är färdig med packning av den föregående ordern. Med förslaget skapas det ett 
jämnt och effektivt flöde där produktionen sker i jämn takt. Väntetider, förflyttningar och 
kommunikationsfel bedöms minska. 

7.2.2 Ett nytt kommunikationssätt i pastöriseringsavdelningen 
Efter att ha utfört en tids- och frekvensstudie i pastöriseringsavdelningen skapades det en inblick i 
arbetsaktiviteterna som operatören utförde under studieperioden. Operatörens aktiviteter delades 
in i tre olika kategorier: värdeskapande, ej värdeskapande (stödjande) och ej värdeskapande. 
Resultaten av dessa studier visade att 47 % av operatörens aktiviteter är ej värdeskapande 
(stödjande), vilket innebär att företaget inte tjänar någon vinst på dem. Ett spaghettidiagram 
skapades för att förtydliga vilka aktiviteter som operatören utför, vilket visas i figur 15. Av 47 % av 
aktiviteterna som icke är värdeskapande men stödjande är det cirka 32 % som motsvarar 
operatörens förflyttning. I avsnitt 8.2.2 kommer detta att presenteras mer detaljerat i tabell 1 och 
figur 19. 

 

Figur 15. Spaghettidiagram som visar operatörens rörelse. 

Med hjälp av dessa resultat har följande förbättringsförslag tagits fram. Förbättringsförslaget går ut 
på att skaffa ett nytt kommunikationssätt i pastöriseringsavdelningen för att eliminera operatörens 
förflyttningar. Det nya kommunikationssättet kan vara elektroniskt i form av bild eller att skaffa 
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”walkie talkie” för att operatören på pastöriseringsavdelningen ska slippa gå till andra avdelningar för 
att ordna de olika aktiviteterna. Aktiviteterna kan vara i form av order eller kontroll då operatören 
ska gå och meddela knäckningsavdelningen att det behövs material av en viss sort för att i senare 
skede starta produktionen. 

7.2.3 Standardiserat arbetssätt i form av 5S 
För att genomföra förbättringsförslag behövdes det förkunskaper inom Lean konceptet och särskilt 
inom 5S. Författarna har studerat litteratur inom ämnet och fått djupare kunskaper inom 
uppbyggnad av 5S för att säkerställa att förbättringsförslagen är kopplade till teorier inom området.  

Det första steget har varit att sortera vad som behövs och inte behövs, ur detta perspektiv ställs 
verktygen som inte behövs i lagret. Andra steget har varit att systematisera och organisera. Allt som 
behövs för verksamheten ska vara på sin plats. Det tredje steget är att städa och göra rent. Det fjärde 
steget är att standardisera och skapa ett enkelt system för det som har skapats i steg ett, två och tre. 
Det femte steget är att ständigt förbättra det som har åstadkommits genom att påminna de anställda 
genom möten till exempel varannan vecka då företagets resultat, leveranssäkerhet och kvalitet för 
de föregående två veckorna presenteras. Utifrån möten kan operatörerna komma med 
förbättringsförslag vilket kan vara ett bra fortsättningsarbete med 5S. 

7.2.4 Nytt bokningssystem i form av Excel-fil 
Detta förbättringsförslag grundar sig på att orderhanteringen inte har några standarder som följs. 
Problemet är att operatören inte har specifika riktlinjer att följa i arbetet och varje operatör arbetar 
på sitt eget sätt. Med hjälp av företagets handledare har följande kravspecifikationer identifierats för 
att ha som utgångspunkt i förbättringsförslaget: 

• Bokningssystem som visualiserar alla order, det vill säga datum, tid samt beräkningar av 
produktionstid. 

• Pastörens tillgänglighet – bokade samt lediga tider. 
• Batchstorlek. 
• Produktens namn och storlek i schemat för att se tidsåtgången. 
• Systemet ska visa om produkten finns i lagret. 
• Systemet ska ha ett arkiv i form av databas där allting sparas. 
• Bokningssystem i form av Excel-fil för att underlätta återkomst till systemet. 

Förbättringsförslaget handlar om att skapa ett nytt bokningssystem för orderhanteringen som 
hjälper operatören med att visualisera dagliga bokningar och planera sina arbetsuppgifter med hjälp 
av ett bokningssystem i form av en Excel-fil. Förslaget har tagits fram efter företagets begäran och 
baserats på beskrivning av behovet. I bilagorna finns en förklaring med steg för steg bilder över hur 
programmet används. 

7.3 Handlingsplan 
Enligt Rother & Shook (2005) är det meningslöst att göra framtida tillstånd om de inte ska 
implementeras. För att det framtida tillståndet ska uppnås har en handlingsplan skapats. 
Handlingsplanen finns i bilaga 2. I handlingsplanen finns beskrivning över genomförande av 
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förbättringsförslagen och vilka mål som ska uppnås med dessa. Förbättringsförslagen genomförs 
enligt PDCA. 

8 Resultat och analys 
I detta kapitel analyseras och sammanställs alla resultat som har tagits fram genom detta projekt. Till 
en början presenteras det tillstånd som företaget befann sig i under studieperioden, därefter visas 
resultatet det vill säga de föreslagna åtgärderna.  

 

8.1 Resultat av det nuvarande tillståndet 
Resultatet av det nuvarande tillståndet i företaget konstaterades utifrån de studier och 
datainsamlingar som genomfördes under studieperioden. Med hjälp av detta identifierades 
slöserierna i form av väntan och operatörens förflyttningar i pastöriseringsavdelningen. Väntan 
uppstår i den tryckande delen av flödet, eftersom massan trycks fram utan hänsyn till processen. 
Detta innebär även att operatören måste vänta tills processen är färdig för att kunna börja producera 
nästa batch. Slöseri i form av operatörens förflyttningar innebär onödiga rörelser av operatören som 
inte skapar något värde för produktionen, vilket har stor påverkan på ledtiden. Utöver detta 
uppkommer även andra slöserier i packningsavdelningen eftersom den är en flaskhals i 
produktionsprocessen. För att dölja slöserierna i produktionsprocessen använder företaget 
tidsbuffert. 

Observationer utfördes för att få en mer visualiserad bild över arbetsprocessen och varför dessa 
slöserier förekommer i företaget. Resultatet visade att det saknades standarder i arbetet samt att 
vissa faktorer har större inverkan på processen än andra. Med hjälp av dessa resultat av nuläget har 
fyra förbättringsområden som bör förbättras identifierats. 

1. Orderhanteringen. Orderhanteringen saknar en standard över hur arbetet ska struktureras 
och hur planeringen ska ske.  

2. Operatören. Ett stort ansvar ligger på operatören som arbetar i pastöriseringsavdelningen, 
vilket medför extra förflyttningar för att bland annat föra informationsflödet vidare. Även här 
saknas det standarder över arbetsprocessen. 

3. Packningsavdelningen. Packningsavdelningen i företaget är en flaskhals, därför måste ett 
mellanlager ligga före.  

4. Tidsbuffert. Tidsbuffert finns från när produkten är färdig till leverans och tills den levereras.  
 

För att kunna utföra förbättringsförslagen måste punkt 3 och 4 åtgärdas först, eftersom de största 
slöerierna ligger i de punkterna. 

8.2 Resultat efter föreslagna åtgärder 
I detta kapitel presenteras resultatet av pilotstudien som genomfördes av författarna i rapporten, 
eftersom det inte fanns möjlighet till att genomföra förbättringsförslagen under längre tid bestämdes 
det att en pilotstudie skulle genomföras vilken beskrivs nedan. 
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När det kom en order till orderavdelningen skickades den till packningsavdelningen som är 
pacemaker i denna process, anledningen till att avdelningen är en pacemaker är att det är den 
process som tar mest tid i cykeltiden i förhållande till knäckningsavdelningen och 
pastöriseringsavdelningen. Detta gjorde att tiden för tillverkningsprocessen minskades. Resultatet 
blev att det konstaterades att det blev en positiv påverkan i processen vid genomförandet av 
pilotstudien. Utifrån resultaten från studien kunde de förbättringsförslag skapas som presenteras i 
nästa kapitel, förslag som berör pastöriserings- avdelningen i första hand. Värdeflödesanalysen visar 
hur situationen skulle kunna var i produktionen om de föreslagna åtgärderna implementeras. Ett 
kontinuerligt flöde mellan knäckningsavdelningen och pastöriseringsavdelningen kommer att skapas 
liksom ett kontinuerligt flöde mellan pastöriseringsavdelningen och packningsavdelningen med ett 
mellanlager som gör att packningsavdelningen arbetar hela tiden vilket är den lämpliga lösningen för 
en pacemakerstation(Cox, Goldratt& Eliyahu, 1993). 

8.2.1 Resultat av åtgärder för takten enligt pacemaker stationen 
Vid genomförandet av detta förbättringsförslag gjordes studier före och efter förslaget för att kunna 
jämföra likheter och skillnader i resultatet. Utförandet av studien skedde genom att välja en 
produktfamilj som är den mest förekommande i företaget för att spegla verkligheten så mycket som 
möjligt. I dagsläget är det operatören som styr produktionsprocessen, vilket innebär att hela 
processen stannar om operatören inte är närvarande. En djupare beskrivning av informationsflödet 
finns i kapitel 5. 

I figur 16 visas en pilotstudie över hur en produkt med artikelnummer 3410000 förflyttar sig i 
företaget. Kunden beställer produkten i orderhanteringen. Kundordern hanteras av operatören som 
skickar en beställning till knäckningsavdelningen. Knäckningsavdelningen knäcker äggen för att 
senare skicka materialet till ett mellanlager. Före pastöriseringsavdelningen är det ett dragande 
system och efter är det ett tryckande system. Materialet skickas till ett mellanlager efter 
pastöriseringsavdelningen för att senare packas. När produkten är färdigpackad skickas en analys till 
analysavdelningen och produkten skickas till ett färdigvarulager tills den blir godkänd av 
analysavdelningen, för att därefter levereras till kunden.  
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Figur 16. Kartläggning av nuläget. 

Efter att ha gjort beräkningar av nuläget fick författarna utföra ännu en pilotstudie baserad på 
föreslagna åtgärder. Det blev nödvändigt att vänta på nästa beställning med exakt samma 
artikelnummer och volym som den som användes för pilotstudien av nuläget. Pilotstudien byggdes 
på att omvandla packningsavdelningen till en pacemaker så att denna styrde produktionsprocessen. 

Förbättringsförslaget uppdelas i två steg eftersom det i dagsläget endast är operatören som vet hur 
arbetsprocessen fungerar. I första steget som visas i figur 17 lär operatören packningsavdelningen 
hur arbetet går till. Efter att kunden har beställt en produkt i orderhanteringen tar operatören emot 
ordern för att mata in den i bokningssystemet (förbättringsförslag 4). Ordern skickas vidare till 
packningsavdelningen genom att operatören lämnar den där. Packningsavdelningen gör en 
beställning till pastöriseringsavdelningen på vilken order som ska köras. Efter att 
pastöriseringsavdelningen har tagit emot ordern gör den i sin tur en beställning till 
knäckningsavdelningen på vilken order som ska knäckas. Knäckningsavdelningen börjar sitt arbete 
och skickar därefter råvarumaterialet till pastöriseringsavdelningen. Produkten skickas därefter till 
ett mellanlager eftersom packningsavdelningen är en flaskhals, vilket innebär att 
packningsavdelningen alltid måste vara i arbete. När produkten är färdigpackad skickas en analys till 
analysavdelningen och produkten skickas till ett färdigvarulager tills den blir godkänd av 
analysavdelningen, för att därefter levereras till kunden.  

Med detta har ett just in time verktyg tillämpats. Verktyget undviker slöseri som till exempel väntan 
genom att undvika produkternas stillastående i lagret, samt att det inte skapas en överproduktion.  
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Figur 17. Steg 1 av förbättringsförslaget. 

I andra steget som beskrivs i figur 18 är produktionsprocessen exakt samma som i figur 17, förutom 
att packningsavdelningen börjar arbeta självständigt efter upplärningen av operatören, samt att 
kundordern sker elektroniskt med hjälp av bokningssystemet.  

 

 

Figur 18. Steg 2 av förbättringsförslaget. 

Flödet enligt detta förbättringsförslag är beräknat på produkter i arbete och inga hänsyn är tagna till 
underleverantörernas tid eller transporten från företaget till kund. Att takta enligt packstationen och 
kombinera detta med kontinuerligt flöde reducerar genomloppstiden, som i sin tur minskar 
kapitalbindningen. Figur 17 och figur 18 visar skillnaden på den totala genomloppstiden som minskar 
från 9992 produktionsminuter till 9402 produktionsminuter varav 1102 minuter är värdeadderande 
tid. Den värdehöjande tidsandelen ökar från 11 % till 12 % för hela produktionskedjan. Resultatet av 
förbättringsförslaget blev en slöseriminskning med 1 % över hela produktionsprocessen.    
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8.2.2 Resultat av åtgärder för ett nytt kommunikationssätt i pastöriseringsavdelningen 
En förstudie i form av en frekvensstudie utfördes i pastöriseringsavdelningen för att få fram vilka 
slöserier som uppstod där. Med hjälp av denna frekvensstudie togs det fram en lista över 
operatörens aktiviteter. Dessa aktiviteter har beskrivits tidigare i avsnitt 7.2.1.2. Tabell 1 och figur 19 
visar detta. 

Tabell 1. Aktivitetslista. 

 

 

Figur 19. Resultat av operatörens aktiviteter i företaget. 

Det nya kommunikationssättet i pastöriseringsavdelningen implementerades under pilotstudien för 
att kunna jämföra det nya resultatet med det tidigare. Operatörens förflyttningar beräknades för att 
se vilka förbättringar som har skett med hjälp av dessa åtgärder. Resultatet visade en minskning av ej 
värdeskapande (stödjande) aktiviteter i form av förflyttningar, vilket innebär att den värdeskapande 
tiden har utökats. Det har alltså skett en förbättring på operatörens förflyttningar med ungefär 20 %. 
I tabell 2 och figur 20 visas tydligt förbättringen procentuellt av operatörens aktiviteter. 
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Tabell 2. Aktivitetslista i pilostudien. 

 

 

 

Figur 20. Frekvensstudie resultat efter förbättring. 

8.2.3 Resultat av åtgärder för standardiserat arbetssätt i form av 5S 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de åtgärder som tillämpades på företaget för att få ett 
standardiserat arbetssätt. För att implementera förbättringsförslaget under pilotstudien utfördes till 
en början en förstudie. Förstudien gick ut på att analysera hur arbetet går till i 
pastöriseringsavdelningen. Med hänsyn till projektets mål som sattes upp från början genomfördes 
analysen för att kunna jämföra det nya arbetssättet med det tidigare. 

Förstudien visade att pastöriseringsavdelningen är ostrukturerad. I avdelningen ligger alla 
nödvändiga verktyg och tillbehör osorterat. Farliga ämnen kan hittas bredvid hinkarna där recepten 
ska blandas, vilket skulle kunna vara hälsofarligt (se bild 3). 

Reservdelarna ligger osorterat vilket kan medföra kortare livslängd på delarna eftersom de kan gå 
sönder. Det blir även svårare att hitta rätt reservdel vid behov då allt ligger i en hög. När en reservdel 
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behövs vid produktionen kan operatören upptäcka att reservdelen saknas eller är defekt, vilket leder 
till att hela produktionen stoppas tills en ny reservdel köps in (se bild 4). 

 

Bild 3. Oorganiserat på pastöriseringsavdelningen. 

 

Bild 4. Osorterade reservdelar. 

Efter att ha gjort en nulägesanalys av pastöriseringsavdelningen har olika metoder diskuterats, såsom 
att exempelvis ha standardverktyg för varje gång operatören utför en viss operation. Med 
standardiserat arbetssätt utökas verktygens och reservdelarnas livslängd eftersom det bland annat 
förenklar underhållet samt ökar säkerheten. 
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3D bilder skapades över hur förbättringsförslaget ska implementeras i verkligheten. Placering och 
utseende har varit viktiga punkter som har diskuterats för att få ett strukturerat och ordnat 
arbetssätt. Det gjordes förklaringsskyltar med både bild och text för respektive verktyg för att 
förtydliga var allting ska placeras (se bild 5 och 6). De farliga ämnena ska stå på ett separat ställe och 
inte vara i närheten av livsmedelsprodukter. 

 

Bild 5. En 3D bild på föreslagna förbättringar. 

 

 

Bild 6. En 3D bild på föreslagna förbättringar. 

Med hjälp av 3D bilderna som skapades kunde förbättringsförslaget implementeras i verkligheten. 
Det gjordes markeringar på golvet för att bestämma var placeringen av sakerna ska vara. De mindre 
viktiga reservdelarna togs till ett lager och markerades med röda etiketter för att kasseras om de inte 
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används efter ett visst tidsintervall. Skyltar hängdes upp och både verktyg och viktiga reservdelar 
sorterades utifrån skyltarna med namn och bild. Bild 7 och 8 visar hur resultat av implementeringen.  

 

Bild 7. Vågens och Städverktygens nya placeringar. 
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Bild 8. Nya placeringar av diskmedeltillbehör och reservdelar. 

Resultatet av genomförandet av 5S var att det skapades en organiserad arbetsplats som underlättar 
arbetet för operatörerna. Skulle det komma en ny operatör till arbetsplatsen är det möjligt för 
operatören att utföra arbetet lika bra som en erfaren person. Vid skapandet av en välorganiserad 
arbetsplats minskades slöseriet i form av onödiga förflyttningar. Detta möjliggör ett fortsatt 
förbättringsarbete med 5S som grund. För att säkerställa att 5S inte faller i glömska ska operatörerna 
utvärdera varandras arbetsområde. Detta sker genom en checklista som är gemensam för hela 
produktionsprocessen. 

8.2.4 Resultat av åtgärder för nytt bokningssystem i form av Excel-fil 
Detta förbättringsförslag togs fram efter företagets begäran. Företagets krav på bokningssystemet 
resulterade i detta förbättringsförslag. Detta bokningssystem underlättar planeringen och skapar en 
standard i produktionsprocessen och framförallt i orderhanteringen. Genom att all fakta gällande 
order som kommer in till företaget matas in i bokningssystemet visualiseras all nödvändig 
information direkt på skärmen för att skapa en korrekt överblick på företagets kommande 
arbetsplanering. 

Resultatet av detta förbättringsförslag visade under pilotstudien en stor förbättring på företagets 
orderhantering. Med hjälp av det nya bokningssystemet kunde även okunniga personer hantera nya 
order som kommer in. 
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9 Diskussion 
Under projektets gång har stort fokus legat på att ändra arbetssättet, förbättra de allmänna 
riktlinjerna för att skapa ett jämnt flöde samt hitta de största tidsbovarna och minimera slöserier. 

Studiens resultat visar en stor förbättring på företagets produktionsprocess, framförallt gällande 
operatörens förflyttningar. Data för produktionsprocessen har samlats in med hjälp av olika metoder 
som framtagits via litteraturstudien. 

Vid skrivandet av kravspecifikationen fick författarna uppfattningen att det största problemet i 
pastöriseringsavdelningen var ställtider. Datainsamlingar gjordes och det bestämdes vilka metoder 
som skulle användas, men efter kartläggning av nuläget upptäcktes det emellertid att de största 
bristerna inte gällde ställtider. På grund av detta har vissa metoder som togs upp i referensramen 
och litteraturstudien inte använts vid framtagning av resultatet.  

För att få en grund för förbättringsarbetet behövdes det göras undersökningar av 
produktionsprocessen hos företaget. Med hjälp av en nulägesanalys upptäcktes fyra olika 
förbättringsområden, varav de två största låg utanför projektets mål och syfte. Dessa två områden 
avsåg packningsavdelningen och tidsbuffertar. Inom pastöriseringsavdelningen visade det sig att 
operatören har ett stort ansvar och utför många icke-värdeskapande aktiviteter utanför 
pastöriseringsavdelningen. Detta sker bland annat när operatören förmedlar information till andra 
avdelningar. Som åtgärd för att minska operatörens informationsförmedling skapades ett nytt 
kommunikationssätt i form av walkie-talkie som reducerar med 20 % de totala aktiviteter som 
operatören utför. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta förbättringsförslag endast är relevant i 
nuläget. Om företaget expanderar kommer det inte att vara tillräckligt utan då måste ett elektroniskt 
kommunikationssystem baserat på IT-teknik införas för att underlätta operatörernas arbete. 

Det konstaterades även att packningsavdelningen är en flaskhals och därför anser författarna att den 
bör vara en pacemaker för processen. Det skapades ett buffertlager mellan pastöriserings- och 
packningsavdelningen vilket garanterar ständig materialförsörjning till packningsavdelningen. I 
dagens läge har operatören på pastöriseringsavdelningen kunskap för att styra flödet och därför ska 
operatören dela med sig av kunskapen för att i ett framtida läge uppnå målet att operatören i 
packningsavdelningen ska hantera order direkt genom en elektronisk signal från orderhanteringen. 

För att kunna uppnå projektets mål och syfte tycker författarna att bristerna som ligger utanför 
pastöriseringsavdelningen måste åtgärdas först, eftersom det största slöseriet uppstod där. En 
handlingsplan upprättades för att kunna implementera förbättringsförslagen i verkligheten.  
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10 Slutsats 
Projektet gjordes i syfte att ta fram förbättringsförslag för att omorganisera orderhanteringen, 
standardisera arbetssättet samt eliminera slöseriet i pastöriseringsavdelningen. I studien gjordes 
även pilotstudier för att säkerställa resultaten av förbättringsförslagen som togs fram. 
 
Under studiens gång studerades olika böcker och forskningsartiklar för att kunna identifiera 
svagheter i produktionen och därefter ta fram förbättringsförslag. Förbättringsförslagen bestämdes 
genom att göra en analys över företagets nuläge och att med hjälp av kravspecifikationen som 
skapades i början av projektet. Inom Lean konceptet gjordes en värdeflödesanalys för att skapa en 
kartläggning över produktionsprocessen. Värdeflödesanalysmetoden är enkel att utföra då det 
endast behövs papper, penna samt djup kunskap inom ämnet. Med hjälp av värdeflödesanalysen 
skapades en generell bild över värdeflödet i företaget. Denna metod underlättade att identifiera 
brister och hot i processen. Inom Lean konceptet var frekvensstudier ytterligare ett verktyg som 
användes i studien. Detta för att upptäcka de olika aktiviteterna som är värdeskapande och icke 
värdeskapande hos operatören.  
 
Nulägesanalysen bevisade att det råder brister i fyra områden i företaget; orderhanteringen, 
operatören, packningsavdelningen samt tidsbuffert. Både packningsavdelningen och tidsbuffert ingår 
inte i projektets mål och syfte, dock måste dessa två områden åtgärdas för att kunna utnyttja 
förbättringsförslagen på bästa möjliga sätt. Studierna visade även att operatören hade det största 
ansvaret i företaget och att hela produktionsprocessen stannade ifall operatören inte var 
närvarande, eftersom operatörer i andra avdelningar har brist på kunskaper för att kunna ta över. 
Med detta i åtanke rekommenderas en utbildning för operatörerna så att alla inom produktionen ska 
ligga på samma kunskapsnivå, vilket leder till förbättrad förståelse inför den framtida 
implementeringen förbättringsförslagen. 
 
De förbättringar företaget måste implementera för att uppnå de förväntade målen har presenterats. 
Förbättringsförslagen kommer att minska slöseriet i form av väntan och förflyttningar samt medföra 
ett standardiserat arbetssätt och förbättrad kommunikation i företaget. 
 
Resultaten av alla studier och undersökningar som gjordes på förbättringsförslagen bevisade en 
höjning med 1 % av hela produktionsprocessen, en minskning med 20 % av operatörens icke- 
värdeskapande aktiviteter, ett standardiserat arbetssätt i pastöriseringsavdelningen samt en bättre 
organiserad orderhantering. Med detta dras slutsatsen att med hjälp av en värdeflödesanalys kan 
brister och hot identifieras och lösningar och förbättringar skapas och genomföras.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Tidsstudie 
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Bilaga 2 - Handlingsplan 

 

 

 

 

 

Bilaga 3- Bokningssystem 
Steg 1: Vid start av programmet kommer en ruta upp med kalender där operatören väljer ett datum 
samt vilken pastör det gäller. Därefter finns det två alternativ att välja mellan: 

1. Gör bokning 

2. Visa dagliga bokningar 
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Steg 1. Meny av bokningssystem. 

 

Steg 2: Vid val av alternativ 1 i steg 1 kommer rutan i steg 2 upp. Operatören fyller i produktnummer, 
vikt och antal samt kryssar i vilken tid arbetet ska sättas igång. Programmet kommer automatiskt att 
visa om produkten finns i lager eller inte. Efter att ha matat in nödvändig information trycker 
operatören på Spara bokningen så att all information lagras i olika stationer. Operatören har även 
möjlighet att skriva ut bokningen. 
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Steg 2. Bokningar. 

 

Steg 3: Efter att ha sparat bokningen kan operatören gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på 
Återgå till meny. Om operatören vill se dagliga bokningar väljs datum och pastör och därefter 
alternativ 2 i steg 1. 

 

Steg 3. Meny av bokningssystem. 
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Steg 4: När operatören vill se dagliga bokningar visas följande stationer: 

• Tillgänglighet 
• Produktnamn 
• Vikt 
• Antal 

 

I varje station kan operatören se hur produktionsprocessen fungerar beroende på vilket val som har 
gjorts.  

 

Steg 4. Tillgänglighet i pastör 1. 

 

Steg 5. Vilka produkter som körs i pastör 1. 
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Steg 6. Storlek på volymer som körs i pastör 1. 

 

Steg 7. Vilka batchstorlek som körs i pastör 1. 

Steg 8: Programmet innehåller även en databas där alla bokningar arkiveras. Databasen kan även 
skrivas ut direkt. 
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Steg 8. Databas där alla bokningar arkiveras. 
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